


 نیمهزدهک یئایل اتیا یا

 یسگن دو بوکس ام



 3 تپچ وپدونسا نت
 هیلک ردع و هدرک تل ایر 1

 یهرگل» سا . یچوم عوضزمپا یادشل اچ (شولکا۱) یانمانب هده لک هیده ۳۳۹۳و ۰ ۹ دل |هتسا وخ ار مهنالپور
 :دیه) , دن ژاسیم مها رف ه ..هنیوپدب  دیدر۴ یاراگههزا یعربو ناگ دلاوخرا یاهده ییاض راث ینحارات ابن دعتپ وفا ۲

 ح ۳ ۵ هک یقیدم اقا هنچ با ِر ۹ ۱
 هن ابش نادارف تامحذ لیمیا ۱

 یا هاو دحنم می راودیماو هنداد شو رمم مود ار (یجهوگلاف) ترذعم
 شل داجپا هحفص ییا راک رد

 ۲ ساب مه ش انسودو نورحم تسا
 حنا ریه یلاها سزوا ن ۳ اب لاس
 ۰ 1 مس آب رجا همان رب دنچ ناسارخ ناتسا جیپ تالیکعر نیاذ» یزور

 . )یخ ولم « میهن د ییهم» یسطتب هکدیدرک یبیچه  ناکدخنوهده مانود نیاذد كنار ِ های بن لاک وبه مان ودادمتا .دننک . یک *)تخسطلارش نیارو یو
 زا سپ هک میهید ن » ن ۳ حمحت شق 1 .یساناسنچ زا سپ « 3 0۳ يا .. درب نیذا اررتأت نایافآ يلودشن لصاح حیحمعالطا 2 مسهژاب ...هناهده را
 مسنادبن تسا هتشگ اب نارهتی . نسماژا هگ رب امو دیدرگ یهوص نیا وزج یلایک و یداسبالاءابخ ۰ ۳9 دننسین .نادنم رلهر )یا تشب ناتس رهش رد تیلاسو و یتحاران تچو+ هوح یلادسک .دويبف سیئد ۰ ینشپپ 1 9 رکفب دوما نیلوتم
 ییلوخسابمیتسه نام دیده هنفاو هنتسهیدج .. داده عيتوگب نفس تیپ ی

 نیاذاو درشب هدص یدمد الت

 بابسا<!یرو رب ینهوقیوشنو هیه
 مدب دا هدیما و هدوش قدردمه رت اب ناشباب «تپانسض تسا دیما

 .فایقارب «هطساوباب هطسا واب»

 سگ القح دولود نا ین رت اب تشگ
 ۱ ناعبا تنارسک ادعا اعا نوب هدش ناهخانسدپ دهن بن ین 7 ِ ماجناب ددلگب شوخ رفس نیاذد

 ۶ هدر قیاخ تیج یت مهارف ادرنأت میز له یاخمانربا بیترغووا ٩ و سا 0
 ۳۹ دن فوم ۳ :مراننایطل اتینابصعاپ «,اتو یاچب 0 1 )رم کمی اس او سس

 نیس .رویشومب 7 ییوپ تاتو اما و ۱ :درگ قفوب یتحادان و لاکشا همهنیا لباثمرد

 یادم و بیر نی و یروس شا تیلاعف و راک و «دننکیم تجاسو
 الصفو 4۲ درک مها رحت رک طلا رش

 زل هتفرگ شنآ نارج رتان هک مه
 ۰ تم یيعالطا یو میصت

 هدنک رخ

 او نیرت زیگنا رثأت

 مرتحم ناگدنناوخ هچنانچ
 هتشذگ هتفه دن اهد رگ لصاح عالطا

 نیصصعتم ونانک راک دوجوژادن راد
 اموصهاتغیشوخ هک ان اید ویدونسا
 دنته شکتمحذ و قدّاب یدارلا
 .دننک هدافتسا

 6 «روپقداص» هرخالاب

 تفر«ككت رفرهش»
 یابنس ریدم ووبقداص یافآ

 یکشیپ رنه هقباس یاداد هک سون

 ینیک رتآنزین لاس نیدنچو دشا
 میصت هنشذگ لاسژا درکبم ءرادا :

 رو نونک ات یلو تفرگابودارفب

 ناشب۱ هدنب ۲ تبلاعف ورک » هدرگانب
 نیو و حیسم لوصا قب قپ اطمرپن

 لاس یرده هعفاو و دب درگ لیکش لوا هچ زدیاهاتیسنا ریدمیاکیدنس هسلج هتشذگ هتفهدد
 عالطادسات ابا تبسن یرادرهش هکبتدوح رد دشهتف رک میمصت دوشبهدینش هک ووطب

 هک رازهلال یداخ هک كلام ک دش یلسف رادقم زا ار ضراوهو درادن لوش,«یرظن دیدجت اهملیف شراومپ

 ۶ نادنم نه یزک رم داس» دون دنهاوخ اشیس یاهنلاس لیطعت .مادقا دهه لّتع
 دشیم بوصضع «روشک یابنیس تشون میهاوخ ددوشارد یرثلصفم تاعالطا هدنب ] هتفهرد

 ولدبرخ و هتخورق اهن سم ی دیجی

 هه یاهزور مان دنک / رب نت هو و 5 دمو )ایتما بح تسناوتت فلتخم یاهید ام لصم رویداد میت ۲ ِ ان رگرا

 هتوگ رهژا» در ناجی یر اب ورا امدنچ تدم یارب ته .یدورجاواو ۷۲ ۱7 نایتسلاگژورناپ نیا دو و تسب ار رفسداپ هرخاا
 هدرک نولچ دم رته ۰ ین ۳۹3

 ِك تراهک اترب ور

 اونه تیانج نیا! ددوب ۱۳۳۲تشهید را ۳۹هبنشکی- ۱۱۳هرامشم راهچلاس
 یا عواز هلال هناک لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ - هرادالحم

 :الطا ربات ء لایر ۵۰۰ هتایلاس كا رتشا - لایر ۱۰ هرامشکت

 ۱ اهندناوخ یزاسروارع.۴۵۰۱۵نلت روصپاچ
۳ ۳۳95 



۳ 
 زرتنب ویلش یا ودزا مهیکب هتشذگ هتفهمپم یاهربخ زا

1 1 ۰ 
 رطاخ ز هنه هک رم هد 1 ا ۱

 و کاور رهنیا ۰ دوب اروسنارف ینوتنا اب

 2 ین ۳ ددیناکم» ملق ةاب اههرطاخرد وا«یاتفآ رد راک

 تسا هتشادن امنیس هنسمژ رد

 بخ» ملیق ژا دعب تسا

۱ 3 
 ییلاعع رتید محسمترباراب «<یچداکش

 هدنتس رفردیهاگ ویودورب رد یهاک زانک وهشوگ رد دنب گو

 اد وا هک دنا هدشیم ققوم وا نادادتسود نوبزیولت فلتحمیاه

 ۰دنیامن ترایز

 هکنا ات دن دنا ربهن نخسواهراب ردهک دوباپندع مهدئارج

 دومن دنلبیئادصورس ازویسنارف ینوتنآ ابوا طباورلبتیدنچ زا

 دیدرگ نآ زاعنام هاتخیشوخ رگیدکیابودن آجاودزا هرخالاب هک

 + م 1

 هدشت كيراب یاهاحب دنووبهدما دوجوب دروبنیآرد هک یتامیاش

 - دن وش

 اووینارف ینوتتا

 یراببعورش دیدجهک تسا یناگشی

 رب یهالک > ملفرد

 یی درس ویلش رهوش تره ول اخ

 یدوزب و تساهدومن ًاپملتر

 ءافا ار یسانح

 دون دهاوخ

 رگ راک چیه یاربرگد تسایندم هک ررف هزوخ 4۶

 هدومت یلادرگراک و یزاب ارمایف ۴ نونکات و دنکیمن یزاب ملیف شووخ

 هیهآ الوز_ءهاو سوق رد یخ راک نایرجزا یملیف ورتم یثامک رد یدورب

 .دوم .دها وخ

 تاتیاک»ملیف با مان

 لرسروق دنیلاک وب ه.دومن دهاوخءاقیا زی ارسوغ رد شتت نآ ین ادرگ راک

 و تعاجش اب هک هالوزلیما»زان وسرپ «زهایای و نیلهاد و سوز رد رسمه

 .داددهاوخ ناشن ار دریگی«سو# ردزا عافدب میبصت یگنادرم

 ناتیاک» لر رد زی فورعم هکیپرنه (ییگوا) رق 4-نیارب هوالع

 .دشده | وح رهاظ«تراوکیپ

 رنهنایمزا هک دنتسهلوقل|قفتم ءرابتیارد نییلطم بلغا 24۴

 لافشا| د«نیدزمیج»یلاخیاج دنهاوغیم هک انسدیدج و ناوج ناکشی

 دشابم تیحالص یاداد«زنیک رب ین وتن [»همهزا شی دنبایت

 راب نبل وا هک هشیپ رنهنیا
 مایلید را < هناتسود قیوثت»

 یفرهم امنیس ناپجب اد وا رلیاو
 نیهرددوخیژاب رطاخیارب ومدومت
 راسا هزیاج تفایرد دیدناک ملیف

 دد بترم تسیتدم نونکا .دیدرگ
 یاهلد تیهازئاحو بااجیاهملیف
 دریگیم هدهعرپ ار بوق

 زورب رطخ و ملیفشپ یدنچ
 ندلام لراک افتاب وازا

 یزاب هک دمآ رد شیابن 

 رم

 رب هوالع رراهزوخ و دوب دها رد« یو رد

 ناوا رفحدمدرومنآ رد گی ؟ رب

 اقا اد اف یرتهو جت بک رب

 5 !بنآ ت

 5 1 ایت هدامآ یدوز

 نیا رضاحلاح دد

 ناورج د دم
 ودیامتیمیذاب اد ایروداّویدو

 زا لد» ملينددتسارارتنآ
 رخ نیل كم ی ل رش و توب

 ریامت تا 2

 رد (ابدد یا ابنیم فلتحم

 دیازچ هبهوهدمآ ردشیامنب اکب رمآ

 نآ رد زنیلاکنوج یژاب هراب رد

 نیا دد رلیلاک . دنناریم نغسداد

 تراهم اباد یلگشمژان وسرپ مایف

 رظن هطقن زا ملیفو دنکیم ءافبا مات

 یناوارف شزدا ناکشیب رثه یزاب

 نونکا «زنیلک» .دشابیم اداد ار

 و دوزیم سی یه ها رهاش رد
 ردیاه رپ زجو هتسجرب ملیف یدوزب
 دهاوخشی امن هدامآ وازامدشروخ

 نادهاوخ وایت ونک ترهش و تیپ وبحم رب یهج وت لب ۱هنآ زیسب كشنودب ودش
 درز" زنیلاک رب هوالع«دیشروخ رد یاهربزجو ملف رد

 نوسمزیج 3
 ۰ دن داف تک رخ جیددن د یت ورود,نیتت وفنوچ

 توش دهنکن نیا رکید داب

 ناهجودد زونه هک دناسر

 تاتد یازاب یسک تر

 شی یدنچ درادن ادوا اب

 داتسانیا

 لاکیزوم یاپملیف ردقیلاع

 «ندویهیدد واچ قاتنابهک

 او دراد تک رش نآ رد

 نیدةمومد رمدیدش نابقتسا

 ملف یدوزب و دش هجاوم

 یشی ربا .یاهبادوچ »

 م قاقتاب ورتم یناپیک رد هک
 یژابا رم سیراش دیسو

 كحضم هرهچ

 دش دهاوخ شیاین هدامآ هدوشن

 رثه نیرتداک رپ ذا یکی < رتسآ درق » رضاح لاح رد
 زا فلتخم ناکدننک هیهث یملیف ماتا درجس اریذ ,.دشبم دوویلاه

 . دن راد هدامآ وایا رپ یدیدچ یوی انس فلتخم یاهویدوتسا
 یژابارم سقد داتسا » ملیق سک وف یناپنک رد یدوزب 4« درف»

 , دومن دهاوخ

 ملبف شیابت زا سیدسریم ربخناک لاوبتشفذا هکیروطب 8
 . دندون مالعا ءارآ قافتاب لاوبتسف تاضق تّثیه (ذود۸ ۰ دد ایئدرود)

 جالخ لاویتسف زا هداملا قداخ كينکت ندوباراد هطسا وب ملبق نیاهک
 4  دوبدها وخ

 . ددداب نبدنچ ملیف نی شیامن ماکنه دسریم ربخ هکیروطب
 .  تاساتحا ژاربا ( دات اکیامز ملیف هدننک هیهت یا رب راضح ملیفطساوا



 اپتابزرس اروامات < میم ین و همانخیاب 1 شاهداملا یراخ یژاب هک لساد دتلاز ور.

 رنداو یناسک اب هک یداد دارق طسوت تسا هتخادیو
 دوبن دهاوخ تکرش تسا هدش ساسچا همانشیامن سیپ ذا هک یعلیف دد یدورپ هدومن دقینم

 دهاوخ شیامنهدامآ ۱۹۵۸ هیوتاذ دد ملبق نیا

 ناتمز درس یاوه رد شیب هام دنچ دودح رد هم
 مكندلا اب داب» و < 5 دن دومنیمهیهتاد«یاهدامش هتاخد ملیف زا یا هم
 نابرج و دننکیم تحص دوخ هباسیه اب هناخ طاح رد

 یتدلاب كجو هنحص

 زا هلصاخ داخ و ملق ناگعب دتفایم ناقتانأتس ات یاههبت ددهمقاو
 داریاهتسویناد رگ داک ودومنیم داکشآ حوضوب 1راوه
 سفت نودب 2 ی را رتباطخدروم اد ناکشیپ رنه هکیلاح رد دایتخا یب و تند ودب هروک زا هراچیب دادربملیف هرخالاب هکنیآ ات «  دیابت یرادربلق اد هتحض ح دادربلیق ذا و تفرکیم
 ۶ دیک .تبسح.ندیفک

 یتکاک زبیج طسوت ملیق نیا - دداد هدبع رب !» یا هتسح رب لز < منهج ربنأیم >ملیف دد راب نیلوا یازب قورعمنیدک سیئ ول یرج ددپ سیئوا یند ۶
 ار هتشذگ هءام یاهملیف نیرف یورف رب هوعریامزامش مد مهتیر)و و هلجم ه» دنورگیمارجا نستاجنک روتک و باشیب مایلیو : سویا تربارطسوت نآ ساسح یاهلد و دوشیم یتادرگ راک
 : تسا

 رتیارب لوب « نوتسه نوتلراچو نام رث هد -
 4 نوشیار یج» دزاوذا « رتکاب نآ

 زاکاووبو > نوسیلآ یاقآ ۰ دنادیم ادخ - ۲
 « مچم ترباد 7

 «تندتیدنبا لوحموناهج هتاکتقه بیاجع - * نویت+دیویدز زور داتشه رد ایتد دود - ۳
 < رتسآ درق و نوو یه یددوا»> تكحضم هرپچ - ۶

 ملک اب ندول و كي یروگرکو حارط هل
 < یتنید تلاو|یناپیک لوصحم » الدنس -
 وو ریم ۳ جا

 -رتهیفت .یلو
 هدننکد حتنمیدرس نآ

 ش
۹ 
 ت
۷ 
+ 
 ل

0 
۰ 
 
۷« 
+ 

 و
1 

:ٍ 

4 ۰46 
۰ 

 هدوشن یف رعم ریذ بیت رتب

 هتارق ربظن تسود یاهروشک
 و دناهتخادرب یکارتشا
 دن !اهدزوآ تسدب زشت

 یاپلیف لغا هتشذک لاس دد
 هک و دندم] زد

 یشیاش اک.رهآ دد دوشک ن
 دندیورگ هجاوم تیققوم اب اهن۱ رثک

 دعبات کیرمآ رد ناتلکنا تالوصحم زا ریز یاهلیتف
 ناک رگ ناجورلناجتامزارق رب جاوما
 لجیم نوبا و سدود اتایدبش ریسا ست لوکاع زیئولو نوتریآدلید-عغت رم سارت

 0 رضاحلاح د>
 فن وشیمهداد

 تروک لبه و وزامفج پیت تعاس
 وگنیماکس ناتستگ ورتسلا ریوم-یلوج ونأج
 5رالس تبازیلا و یوناک مات_دوشیمادعا هکیدرم نیرخآ

 ورابتآ دداجبد و سیایپی

 رک حدوجو و راتعا دراچیومرم مرش زا هک یتشک
 تیات دیوید و دا وا ی

 ۰ قتبات هدامآ ناتلکن نیا دد هک یناپلیق و
 ء.ّزا دنن رابع دنا هدیدرک

 نوتلبه نیج تامدد كم كوهبیزادرپ ناتدوح اد ناتلوپ
 ۳ داتنآ و ویرکد رلکیام-محرت نودب نامز
 راراجو زووو یروج رام تسادوجوم یاهنشچنب هشیمه

 ربا د-یصوصخ تفرشیپ
 هک

 د رخاو

 ووکید
 ۲ . نیالودا وهرورت و تربکا ابن و روتامووتکیو-لوب رتلیا

 (تسا هدش هیهت ابملک ی مانک طسوت ناتلکتا؛دد .ملیف

 رتسولسمایلب و و ناجنساب-رهظ رد مقت رم دمورزج
 تک كماينیج رب وو سر وا رت لس نیم یود شیامت حک 0

 ودتشابم هیهت تسد رد رضاح لاحرد ری ریذیاهملق
 ان دیویوو یعنال الرام . رکیاتس دوونلپ رس ات رس دش دنهاوخ شیات هدامآ

 3وعووت ولت و ورا طسوت تقرس زوک لی ریس وناگ ر گن اج ۰ یق!دنیبوهاس رد ءزچمم
 رگ رکن یواهورک اف کآ
 دیوب نفیتساتیادین وت سعر تقه



 روا> ةسردمرو اددوخ

 قشع یو سبسو دین رذگ لیصحت
 سالک رد تشاد صق رب هکبا!هقالعو

 نتفرگارفب «رتسافادآو
 تخادرب

 زب ةداتس لباقمرد یهاتوک لر

 موسوم یملیف دد# د ووک هلتداک رام

 و دشهدب زک رب مهدیامب ادهانچب

 امتیسلا ءاگت۲

 (رسجنی نکا داوتسا رسمه نیتکن ])

 بلاچ ملیثدداد

 واهک دیشکن یلوط . تف رک هدهعرپ

 ساب ۶۱4 رتاب وئلک ورا زسو ملیف روا و

 (واشدداپ رب )ریهش ةدنسیوت نامدزآ
 و . دغداد تک رخ

 یعلیف دد اد «التساولد تساوت

 ( زنکیدزسل راچ) ناتسادزا سابتقا

 رتخد شقن

 «لعوتامارتم

 «نیج» یدد

 ملیفذا «ایلفوا» لدو درک تبیصوت

 لاسدد د رپسیوب اد «تلم اهر یل اه

 ۰ (رجلب رک تداوتسا) اب «نیج 9 ۸

 دم جیم ج وجه جیم و جو جو جو جو جو هجوم
 ًر

۰ ِ 

 ۱ رد ومس نی ِ

۱ ۲ ۱ 
 ۱ ۱ + ۶ الط ات زا /

 | هو یلبف چو
ِ ۱9 

 راتسن رها ۳ 

 ۰ ۹ ِ و ۲

 ( رتساک یرنخ) 4 ۲

 نولبان هقرع
7 : 

 ل وتتح» یو مو هایف ِ 0

 تسیا هشزتاو مس ۰ یوم

 یایسیس رد ار یو _ناکسورع و ناناوج

 دنهدیم شیامن ژود نلوم

 عآ رب ۷
 4 ۳ رم

 )هر
 رفت سد ی تل رزار ن ۱ ۱
 کرک رک) شرهوشد ید

 قب ( مو ِ
 مظ 1

 سا وهجم یا

 دز وات

 ۱ هتشرف» ملبفود یدوزب

 . اب یاهتداحو و (لاتسی رل نیسدد)
 ریهاوخ ار( |ذالپ املنیسدد) هبب رظكی

 رر نونکا يزنومم نیچ » .دید

 رپ و بوبحم ناکراتس فیدر
 رهرزب دیاشو دداددارق یئاکی رمآ

 نامشچ ؛ تیقفوم نیاتلع نیرت
 رو ...دشاب وا یاب وک و زیگنارحس

 و ینابیز « شزبمآ رحس نامدچ

 رهرابنخ|یب هک تسا یصاخ هبذاج

 یاگنه.دن اشکیمدوخ تفرظنار سک

 یا ریک هدنخ یادی ۰

 یفسوم دننام و دنیشن یم اهلدرب

 ادنکیمذوفن سخش قاععاات یریذیلد

 ردنشیم هک

 ی .حو

 نب رک ادلیهد

 مابئاذا سپ زن ومیس

 »و رتهین ایمکب ملیف

 - لب) قافئاب اث تفرربامنب ودلک

 مسلیفدد (لدن ولب نوج و (سالک اد

 ی۳لد«دشاب بشن ]دنا وتیم نيا»

 الاداگن ربخذا یکی .دیاین یژاب ار
 ااب رد اروا هدیقغ تسا هتسناوت

 ؛وسج ان ژندوب ابیذو ندابب زو اپ

 5 نپچ» « دوش سا هنفگخساپ رد <

 ۳ هیدباویکشیهدصغ ؛ندشابیز
 الاءره تسبن رتپب اما تساملاع

 اول فرص هک رود اهدرایلیبضوعب

 ۳ جرخ ۰ دوشیم اهنآ شیارآ
 ۱۹با شب و یک دن زوهن اخ مو

 هدوولاهزد هک نکن شوما رف هتباا

 رصم یلوپ ادب ادوپشم ناکراتس

 ) نفیاربو شیارآ مزاول
 نیصصختم مب دقن



 و و و نخ

 یی و ابو

 م داکشآ هفیاتكي یگدنز

 هحصعیور رد را

 یاه دابرت و هلهله زا.رب

 زاتساد شبه
 او 4 تسا -

 وا را اگر

 یآ وا 4

 قافت اب دوم افتاب دوخی
 ار دنع هاک دازآ 2 و
 ابی هکیماکیه یلاو. دبی
 یی دسرج روفر*
 مرور

 هک ,مخش دربیم
 دا ۱ در

 رارف شیارپا ارج ف

 هنخو رفارووخ لا ۰

۳ 
 موجبم هل هک

 اس و ۳ 1

 یر وا اد حج

 ۳-_بصس

 اه و

1 7 

۰ 

 اس - یاحش

 اک اد 1 ۳ 5 و او

۳ 

۳ 

 ِ فرا ت ۳ شوت رس

۳ 

 هضم هکنآ تلع و تو , و دبأم

 یوتعمنباهک یعرن هل رکو
 لات رایت ددرکیم هضرع ن

 دادن رب رو یفیصوت
 2: تصن (یدرو یناکدنز)

 سود یدوزب (نسع تردق)

 منگیاع هغرحع هب اناید وا لب ورتم

 ۹ ۹ ۳ ی ۳



۱ 
 رج ست رو هعر 4 لر

 ۱ 1 »9 نا رج ۳و سو ریس - سهش - اذیم یهسحم دیجم ناگدین مه

 ۳9 9 ون ی هع ر زملیلب ) ی ربنق.ق رکنف-هذا زحا رج

 ۱ م گزاری ءر

 ۳ ينسحم دیخم

 ۳ مث ملیفانایدلوصحم

 وصخم ؛نشاع رام من ۳۹:۲

 او , ۳ ۲ 7 زب و واش ۶

 ۳ ۸ ۱ وخ و

 ولج هود ۹ , ۰ و

  و ۱ دن سم ۰+ 9

 هاو 7 واظم و ۱ ت ۳ ة وزاتهاس ؟فو رسم

 7 و ۹ 4 دهدیم 2 5 ةهدنبنج شا رجتم داون )یاش

 "ِ_ت _ِ دن اپ.لیف هل ۳ هضم 4 هع و ۰. ۹ ۳

 ف ۶ و م ۰ ۰  هدیم , _س ۳۵

 1: سوق 4 4م ةه لذ طاح لاح رد 4 سان

 هضاد یاه ۱
 و 0 مش ی به و  ۴

 ۳ را گن یافت مزار _
 یاه هل راک :هبسو

 ۰ 1 ۰ ۱ وز مهسا ۰

 دف مملیف و
۱ ۰ 

   گن

 مع

 زیوشت اد مدرم ینیدبسخ رند

 همادا رمانپا هکیت د وص رد .دن وومن

 تمنص تسکش و لالطضا تفاجءه

 و دوب یمنسح یسداف یردادربلیق

 ۱ یخرب تابحژ
 آ رک !هکنبادوجواب ) تم

 نامدقشیپ

 مس رافیامنیسیدوب ان تفا
 تف ره دا رب (ادند رم

 یاه تسکش ننف رو اب اه تسکنه :نینف رک یظن 1  ۲ ی

 و نیت رد
 ی 2۵ ی

 و ترهش یراق دیدج لرصحم

 دنچ هک یکلهم یاه

 نایس»دد اهیموپ تمنص تی وبخم
 یس یاجدروآ درا و فلحخنم تا

 )اسپ ناپچاغامن هک تسا یلافوشروخ

 امنپسنلا هه دزملعلب ملیننیپد

 ۱ دنب ایم نو رب ۲ دوندوخو فاز

 ی راختفا و تاهايم یعب هام رعانپا
 تبقخ ملتف دا ناک دننک هیچ یا رب

 نوه و ینحم ما زا یاهلجص رد هد ایه

۸» 

 , ۳ ۱ مین ها ۴
7 7۰ 

 ز رناک

 رف ۴ 4 لع

 ۳ 1 ٍِ (یرباق)

۶ 

 ر ظانم
 هوم

 ید یاگنهآ

 ۱ ۱ رگ مای ۰
 رل# ۱

 وز سوت + ملج
 یر این |[ ناچ رسما 1

 ر یایقا لب ات برج
 رلیف ۱

 | ار. تب ول من

 ابو هوون وش نا زاکبه

 رب زا ودپما و م 1 2

 ِ اه رو

 اب بوپ د ۳
 یناوگشپل دا رآ و 1 پا وا را وته+ ربع ,

 رب رووغ هبنآ یاهملیف رد( .ماطفم
4 

 دن اوست

 ارت تلعص نب

 رو ادص و داوتا رب لو

 یوصمالماک یس زاف دی دچ تازل وصحم

 یاپلأاس تالوصحم سکسب و تس
 یاق آ هب هک | هتک دنکیم ل لب

 ۵اربانا داد رملیف ریاسو یزا ربش

 اعرمدع غ وشوم دا» رک د دا

 هبا هدرپ هب ثبسن ملیفیاه رداک

 زد اصوتتاهم ثداهاملیص ۰, رک

 اههشپ راه هلک و رس# هعر زهلءاب و ملیف

 هحعذا یلپخ رد >رزاغ رداک زا اههحس

 زبن و !دن امیه دپجم ندنارخ زار]
 از خ)

 وادوخطس وا هک ان *یادسدنچ

 ی وش > رگبد یاههدنناوخ و

 تم اهدش | رچا 4۰ ریغ

1 
 هناوتپمملپف نب الا هک یا هج

 منه ببین هب ابن هک تسلبا تف ۴

 علل هسدودمنا ربا یفا رک وتام

 درگ دما *لومحم هک می دنموز رآ

 * لباينا ربایاهوپدوتس ید

 دنپ امنا سا لدبها دی

 ۷هلتبا هجوت لب اق هنت
 بج# هع رزم لبلب می دیمهبن
 ا! نیهشابد وب

 م* دالسا هلمچ نی اب نآ
 هه

 اپ رد
 مای نما شبا

 هچ رو 4

 دن دوم رد هنشذگ

 رفآ ... هللااشام
 اه سمت اب مردی هی

 ً راه ات ورپ



 ۰ با نیا

 1۶ الاما 7 ۱و ]
1 ۴ ِ 

 یرته تبلابت تب اره ی

 وضدلا وب ۸] هر
 ای۲ ۲ ۲۳۳ ۶ هزآ

 ۶ بارم ۸ولک ۲

 ۰۸ رگ قالی

 "امراهفا عیارج و

 رک و یاا] هک تمیدافنا امنبارو

 ربا ین ونک رث آق" نومآ ریدر

 ارو هک داد :!دا یپس . هیغوت

 حالت و زهر نپ لا هسب ۱4: هو

 و یپسار رتأتو تایپ دااب لوبمولا
 رس[ زا جیم 46 تسا هفت
 ؛نیمع بام نیا مهتواش مدوآ يم

 هشاب مدشن هتشون يوام مدرمقارم
 هدسب ون رای اچ اات تنص رو
 نباا شی ال هک دب مگ, دها وهم

 هند رج و یر انررشک رب

 راز هنش و دا وخپم وا یطاعلاص#)
 سابنارس ادرتأان# و رپگ تست
 ءوکشءدنییرتاما دنک انب لپماره
 زنیم رز نت مر مک تارا

 رواق ودسا واهت بهشت سعید

  ریساروباز کا

 نیازو اش مایه باوخ 1

 نسلاپ یا

 : دز را
 متتسروا .منکیت هف " هام
 رنفاب ناف نر

 نونک ان رک ته یقات
4 

 ی ور نیو روم ویو میس وجص ههص حر
 ؛زا یدادی»
 , س

 ۱ هتدنزابروتکآ ایض

 یزب و رب ورسح

۰ 0۰ ۰ 5 6 ۷ 6 ۷ 9» 

 و و هج

 نت ۳۳ و 2 هاب زا یورو یر و 5
 مدد رگ راد

 ای یا 1 ] ۷# )۱
 هو ی

 هتسشن زاب هشیب نه ءایض

 ۳ ۰۰پجج)

 یآاح روس یا بن هو دنا پا اه

 و + رفع نایودلا نا ربآ قله

 زیلتب و «هبدرک زابهآ نوک نا ور

 تب ونااریت امرتات

 هسشچ حس یپعدع رسا رعو یماوخ
 1 ؟ر.تلا ,تیسا هتک

 ردووم )مورخ هب وا نام

 + هیلل اص ءاس

 نام زت ! دور زا و 7

 تروم
 ًاهدم ,موب مه رو یی و يدآ 4
 اهن مال و یهو اتاع را ار

  مز رثهیپآ شیپ لاس هه زا دومدد

 مس ز رگ لات .ينانهتيقف وب تام

 لادتاس ارنآ زورمآ هنافساتسهک
 من امدن اشک

 یرتگ و تسا بچمن يسب قاج
 ریلوم رتأت نیما رپپ اد هوخ زن
  یوزوآ رو رب رحن هتشرب بس
 ناسز ستدرتتیمو سوم دوخ

 اپآ .. روشنکنلنم رتاتدب ييانهدا
 ورپرمرا؛؟ .تاملاطم هچبت ۸
 یزادبا .شانلع نوه هاب نیساد
 رک پ «دعاب و رگ هرور یاه«هاقد

 ۱ یا هی تاپ بسا نینجا
 دادم را ناب اب ید د دم ریل وه بسر

 هقاق» دی وت هکبپ) هخاا هم

 ریست یزفزاس هلفاقف یاهواومآ هع

 ریتقج رب هدهدوود مهار تکشنم رت
 دعا, محصياء,زاضن ۱۶ اعدانبآ

 هناف نياو#گ توافق نپااب يمتس
 یتسویضشد هارو قب رز وا

 ءرومن مرافتسا ام کیم زاه هلفاث
 و سا هدناسر ماق«نیاب ادیوغد

 یکی نام رتهزاک زورو زود ه رک

 مینا مدهاشم نونکا هکیوعیام

 دمآیت رو

 راکیس يض»ایضماکسه نیا دد

 دود جراغ ناجرزآ یشپاف دود ووذ

 ۱ردوخ هاب رهگ تانایب هکتپاذالبقد
 بوخ + مدرک لاوسوازا دی رهمآوا

 رده ین ونک ابا وشیپ اش رظنب نسب
 و وسگ هاپع ! هنتمه ینابک هچام

 :یادن ایوب ودب یلاّوس نیینچ رظننم

 نت هد اهن ۱ تفک ی عماست

 لی
 نیزه فرا اب

 رم اورنه

 ناصاقفر یاضاب یا
 د رک جت ییج راخ ردب رد
 تب لا .تسح ت نه یا 7

 جا !دریج
 تا و رم نیا دریک ها وخ
 نوت ناف و و دوام

 اتتب 16رع دناام مارال

 تعاون یی + ۳
 بیت ردعم واچ مرا هایم

 9 هتتوج ید ماده
 ی اتو نلاعت ریضوخ و

 ون یا باس لورم < بش
5۳ 7۳۳۳:: 

 و

 نوضاط 10 نایخ حک سرو هوش
 ی تینرگ دتکوگ ام یاس رب

 تو میم زا .ناگشیپ رتخ مصر حب
 رطتل نیو قردو رضا مک لصاح

 هترا ادن تل وب

 3تا رب یه + سام
 وار نخ یا معیشت وصال

 درس را اپ ای رفآ .دیسر رب زم ناک
 موزنوآ ریز مداگبس یطوف نم هدوب
 تن آ مدح وا يا رم یراکبس و

 مس وجالطسا هژپسونپدهب ۷ مدد

 ۱دنشاب هه ین رط یگتسح
 رگ لا ردکشت را سی

 متسز # یلاحووو متساع رب یشزبم

 متپرزگ ادجر)ا ورطفاد

 عج ماسعتک زاممساوح هک ينفد
 س قوس و مد ادرگ رم یو د موخ

 تو رتمدیم ..مهتفارظ هابخ
 ۳ هوم ًایتجم " دین دادرت

  هتساس و هتف رک سهب !وروصم

 هتعاورپ هقآ هملاطم



 حر
 یابتص۲ و لورمت اس

 ۳ 29 یوق ۶ 6 یک رف رهش دادم
 شم اسأب طوب رم
 ک رطس و رس شعاع

 كار ءزات مع یاعات

 یجساص .تص رف هی رد .تکساو میمصت

 نسب هنع انافا دور نور هکشیهدیهات تب مب رس

 تن شب یادصاب هش هلجم رتف د وز و

 ِك نشاب تک رح هام شاه ی و تن صب
 هداصا ادوقوو یلوردتافار دهان

 _ت
 بروس دووج مع بش یسلخم

 سبوس اتسرارکیورقن ود یکسنافتاب دعب هقفد دنیات ودش تک رم

 شتحوب دد یفاتشوخزا دیفات  میدج اجیاج ادتیس یاپیلدنصیوو

 مد هتهاار لوزدت اکار یامکنعآ هکبلاح دوو 3

 ت تس رخت یمآر شتعاس مدبمو ورک دوب ملیق عرو رش رضتتم و .تسب رکن یصار تن

 نو ره ۱۵ا رسف رب دیعان ءدامل|قوف هقالع زا مق ومنآ ات هک
ِ 

 همزمژبل

 س
 درک لاوتس ؛ مووب عالطا ی

 نود دنا ار هب ۱ # ِ
 یستح تا لسم + متاعدیهان یتساو

 ۴# * دب زاد هقالع

 هاو درت یمرامح؛ز شیاهمشج هکیلا- رو دیهات

 یلیخ «یلیخ .. هوا بس
 مسه بش د رخ ینسار هم وخ

 ؟ هیصق رم لورعت !تار

 تفگ و ورک ورک ۱درتب هیچ دیفان

 *مصق رن دا وخیمیب «ووطچ -
 نبازاهکنبالثع ؛مهاوعبم ترذعم

 متشادن نیهوندصق نم . دغآ ناتدب فرح

 یرنه كی شدوخ یا ربمه لوردت |كار

 در اشهدب واز هقالع ره نیاب مع ًایشو تس

 یکی هرصژزد مهالک رسز وو كه رخهیاب

 انو  یاهتسیل ورد: كاو نب رت دوهشمژا ۹

 لیکشت بسا« جو كم یلسی رب سیولا یافآ اب الثم + دب ریکب وارق
 ؛ دیهت

 اون رف رهش تاف رخ زم یهاوغیمو دشندرک هرخسم لواژاب -

 دادن ار یبلطم مهفورومش یتقو تسا رتهب مدآ* یهد املیوجت

 دنک طفح ارشووخ یورب آ لقال هلبسونیاب و دنک ثوکس
 متفک و دمآ رد مجل

 هلاس تشهتفه هچبكي لامزونه هیلعرلک رس ؛ م رتعم متاخ ب 4
 - نونج صقدنیا ...دیرادن صیخشت ءوقدح نیازا رتشی و دینکبمزکف

 دوجوس یطیحم رد * دیتسه نآ ءدرمو تشک اش هک لوردناگارزیمآ

 ع ویش یارب یدعام هنبمز دوجوم تایضتقهو طیارش هک تسا هدمآ

 طیحمنآ مدرم یکدنز هرمژود لماوعاب دوعب دوخوهدزوآ مها رقنآ

 رد هک تسا یمورم جیرفت هلسو لوردنافار یاد تساءدش ییلعتم
 تا یمدرطیم رک م هلبسو + دنتکبم یک دن ز موادم تااض

 "تسو دهکبیاهشا رخ ناسآ یایرو ۰ كرویون مجتب ناب ایخدو

 ام ثروص ار ناشیاذغ هل لیاتو یاغوق نایمدد <

 ۳ ی

 ۱۳۳ فو ۰ ایضاخ ممخ یشوما رف و هواتفا رز وو هش وک لب
 1 ز وتاع هارد تو ورا لیلع « داوسی شو رم

 نیبار لورشاهکا»د گنسامخ متیبیم یتقو .۰ هی
 ۳ یاهشچان هک متفایم یسقمب ودق یاههجع دام ران

 و ها # اس لوسپاكب یارب نابایخ یون رگب» دووزا زه و لبیک
 مآ رب نا متایقا رطا یاههنابق ۰ دننتبم سابتلا و دن ودیم

 ۳ ۳ رها وضیم ملدو مد ایم رطاخ» دن ورریمءار ناب ایخ یون
 7 7 رو + مک شضات مدنخب ردقب 1 ,

 و (ررار ید»د هدنخ هک مکسع ,سح و دوشصهفخ مب ول یو هد

 مگ مرکر سو بلاج صفر لوزدب الا ر هک ملکیم ,یدصت نم

 س شآ زا هست روص اما رپ هک تساجتیا نم صمتام

 مدنخب .هاقءاق و مزاشگر ماو

 هررتغا» ۳ 5
 ِ# ؛ دنشاب یم لودع ار صف و رکشبصم هک هیئاکب رمآ ووخ
 | نّآب طوب رم یاهکشهآ و صقد نیاژا هک

 و رماف نکا هک دنامد رک راذگاو یصعشار نآ هبهت و مدح

 ار ءل 1 ناک و رب و <«خیخ رس و هل  درسو ناژراتز

 / تسا هلشاو میدقت رغ

 ٍملطم یئالوط قلع هکنیاذآ سبهیها عقوم نیارد
 تقک یمیالع یحلاب یضارتعا هت وکچیه نود ۰ درک

 تسامشاب ح

 و ررکصض وع اهسیوتب امتسزا یکیاباژ شیاج هم و

 اب شناهوزا فرح هلکكب مه ملیف رخ ات و تف رک هلصاف ریقحاب

 زرکاد شهار یظفاحادخ نودب میدمآ نوری امنیسژا یتقو .دمابت

 میز درک هطبازعطق جوپو جیهساماب دهان بیت رتنیدبو تفر
 از هیاسازا یکیدزم ۰. دیهان زا مهافتءوس عفر یارب دیسد مطاعب
 هواقتسااب یتصرف كیردو هدش لوفشم لوردناكا رد سقو نی رس
 اب واچما راهش یا .مب ز وای فطل رس ربكت رف رهشاب | ودبهات ل و زدن لار

 تب هاب هش اهقرح نیاو صقرو كار تسص یتسار 3

 که یئافآ لب رهش نیا یاهسیونب امنس یوت » مداتفا یاهیصخ
 ۱ جسم میاسریم نانرظن!دناشیاراصق تالمج هحفص نیار» یهاکهاک

 .میدزک قنات رطاحراضحتسا یارباد تالمج نیازا یکی شی هه

 سا راعناشب رهاظ تاصخشم دنف ورم» یاهتسا و ردن !كارزا مهنادب

 ّ هننا دقورامخ یاهمشچ ۰ هداد تدوق-اصع ندرک؛ نویاب كبزا

 0۱ هبمالاو صوصخم یادصژا هلمج ره م و رش ماکته نیشددوژا رد

 فو یسلکناژا یطوطعم اباد یسدأف ومد رک ءوافتسا (فلا رکس)
 ۱ کادو ناشیا !«دنتکبم .ترحص

 او هدومن تک رض یلوردن|كار
 ثیابتیم ثیصخش .سک دوخ یا رب
 ب سیوئپ امتیسنبا هک تساجنیا

 ۳۵ هکیلاحرد بلغاروب رم یااجم

 ارژاو هورگت سه هک ه جن ۲ زا رتراخار

 «لکتج میج ریظت

 : هنکیم لاوئس اپبناخ
 « دیسانشین | دنمامش ,دیشخب :هوا -

۱4۶ ۰ 

 ۱ ۶ زنش لک کبد رو نوا
5 

 ! منکیم ینامایسراک ..همازوررو نم -

  درک باب هچدلاح , بوت -

 یاب ابع میرک یمن . ریو +

 بلاططم یربشب تم نا 8

5 4 



 ته
 9 ؟کنام ۰ لب زوج

 ل ۵9 ۶ ۷
۱۸۱۷۷۱۷۷۱۶ 

 !ملیف تسد راتسو
 ۳ درگ دا يک

4 
 مسلف تسدانسو نا ورک ۱

 یسک نامهنیا و دزادمآن چیویکنام 7 ژ فزوج «ناکسورونناوبو
 و فرز ملف لف یتنچ هکتسا

 وا زا اد «هتهرباپ ستکو ای
 میدوس هدهاتم

 دنباا دووخ راک <چب وکتامو
 و دومن غورش 1
 ظقحار لثش نیا دووبلاهر» ی

 نیتصن و هود لاسدوگتیااف هر
 هسودوشن ینادرک 6 1د دوخ ملم
 نادرک هک نیرتهب ناوص هعّلم
 ووروآ تسدپ ۱رراکسا هزیاج 7

 نا ورک رک نیا یکی رضاح لا
 دوری اشیم تمنصتکتسا قو
 همینیااب یل و . دیامنیمراعتفا 7
 و وا رته ابد ری هاگرم

 هه میان تواضف رتفتد 7 شد

 وب یر

 لاس و ورد تسا مدروآ تسدب ور

 هوبا هدابرد هبهو و (۱۹4۹)

 ٍت
 وا نا د رخ ۰ ۳ + و 3 ِ, اس و رع ون وانا وج

 سر هتس رتع نا ونح ۹( ۳ ٩
 یاب رک دل يعاتش ات بو ۳ ۹ ّ 3

/ 
 3 دکگتته سو ییکنس و اجر

 ۱ ۰ هکب ع سوخ وب ون
۳ ۱ 

 ۱ - از ۱ 4 ٍك
 1 کرد یتخدوس 4 4
 احیا زبحس ۱ ی 3

 7 تسهب ولااس نفاد رک زاک 3 ۰ تیوب راک سد رب اچ نآ را هننفا رشوادراا رغ- 4 ۱
 ۱ 

 6ووتواسیص !رراکسا نمود ) زاها روس ۹۵ < تشلنآ هما! اخ یتاو رک راک او ین یوس ۶ رص ی باتط یوز یو یم - مديوامار هنهراب یتک»
 رم و و یو یو ی نم سس یی ی جن تور تو هراس هر وا ۲۱ را اه یا تیم اد منم هو جا رو ربا هکدش دهاوخ بجوم دل وص : و .درکم یها وخن شومآ رف هانیه تشپب,قرش س- ۵ هکاو هچنآ یلو میدم ناوارف

 دوب ٩ نآ یوبراسو ناتسا

 روح وسهلب یک دن ز ندا و ناش
 اپتسزا واقتا نسضرر ویآ هأافضا
 تیصخش هلس و ماتجایاهرا رتجل و
 رظن هلعقن زا موکحم امادوقن اب یا
 وب«ندو هبحوز ,یسز رب تا
 ورک رکود .تعن یشیخ
 وب زانس كي رد اهنیا هی نوروآ
 رتیک و دشاب دنا وتیمن یاهریاسراک
 زو هشاب یم نآ ماج اب رواق یسک
 وب واتس تایص وصح زا رمآ نیا هکلاح
 دشابیم چی ویکنام

 نیا هک یالکسا ءزیاج داپچ

 یشاغ را ۲
 و دود تکرت اب م

 2 روآ هوج وب
 هک رحتم
 هرزب و بونع هی ره
 وات مزاچبد » یسیلکنا

 لینک« رتاج رک > و
 رمابک دو یک د و بلاج
 رو هک تخاسوک. .ک . رزآ
 های زونک ات هوخ مون

 تسا هووب

 "ج رسلگ وریشمش *
 یاس دویدو زب هتسلض

 نت لاتسیرک

 - وه و وبزانس یارب ه یی دهیم
 «نژهس یاهمان و یاهملیف یناد



۲۴ 8۳ # ۴ 

 ندرب نییذا وعروضوم ندرک نایع

 ارت 3

 11 ۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸۸ ۸ رو

 5 ((ی:الف یو وچ وکر هد
2 ۰ ۹ ۳ :۱۱ ۱ 

 یدمک یابمارذ 7 رب و زی ول یر و نزن را»نید زا هدزنگ م رگ

 و" و ی یا ود نیا رثا نب رتهب یدمک یاهملیف ف

 و رعم نادرگ راک و راکسا هد
 ۱ رب «۵ل و روات نامرت

 نر  تفدوات تامرت> زا مال
 (نورران» دشا.م راکتسا هزب اجخ

 تب 4 دن ع الا 1

 ر یدنک یاهملیف نتخاس رد« 6 ۰ و

۰ 
 ا رراد یناوارف ترهش لاکیزوء

 شوبارفوكرزب ملیف نیدنچ نوک نرو
 لش نددب هک هدومن هیهن یندشن

 زرد انآ هرطاخ هشیه یارب
 تسدب یارب كات رطخ داکتی انج ك

 تسواسیقعت رد نآ ندروآ

 99 ی ۳ یی
 دنامدهاوخ یقاب امذیس نارادتسود

5 ۹ 0 
1 ۰ ۲ 1۳ ۱ ۶ ۰ 

۲ 

 یالق یواوچوک » ملبف رد نادرآ اش ریاستاش اب «هلاس هد زاب دل )»سیل و و)ی رج ۳ و وی س
 ۰ ۳ ک دوشم

۰ ۱ 

 حسماکنه یتاهتنا تسق رد دیامنی:شز رو« نیت رام نید»دوخملع هو هسردم 9 ۹3 یو

 ندروآ تسدب زا دمب «دوبدن ومیر دیش دوخ یلدنصرب هدوسآ و رب 3 و ب 2 کف
 وح وب شیب یتصرف تسا دص رتم هسردمكي رد هک انابد دامن قش

 |رف یآ رونوم كي اب رهاوج رد مد رم تلفا هکیدوخ واب دوآ تسدبار ییاذگ رها ۱ ؟دومآ

 دل "تسدباد یئادت رهاوج دادم نرگ ی تست هنا رتخد

 [ووشیم هجونم ناهکان ودب امنیم بت ول یرج و نیترام نید هتک دن هه دف و اهذد مهوا
 ن ن د مهوآ هک نیت دامنید دزمان

۱ 

 ایقددرب زبنپ سبئول یرج» اب سد ی یا ۱ 2 :

 ب یگان و هم تان اپ رج 3 آر ز هس رد

 9 ۱ ارد وا یسب دد ييآ  تسیتمولیمدن زاد عالطا اکیرمآدد هظحا ءارب هک ددن 9 و و
 1 زین ۳9۶ اب یار هر یوم ویم ۳ 1 7 و ث

 1 اب مه سیلپ و نیاذانرن ان هک یملبف ددنچ ارچ و 1 ددادنبیم يلوسرتو كچوک هچب او

 مارا دوشم: دداقهنذخ زا یچاشامن ددار بش هک دهدیم ءزاجا واب اذل
۷ 2 ۳ 

| 

 ی » , دنا

 ناش اددوخ غرب و رنه

 ۲ یلاشابند نیرتهب_هنحص نما

 ددزگب بوسحم ملیف هتحس

 یدمک یاهملیف رد نرزآ

 تسا هدشن .هدبد

 لبت ادا ملیف یفا رک وت امنیس

 اداد یا هداعلاقوف شزرا

 حبمادرف . دیامن هتوتیب هبوک نابه
 نیمعم ذا رکید یکی«شونانییو
 < نیدامنید > قشم هک هسردم

 « نیل ات ابد»سیق رهحبت ردو تساالتیم

 ودوشیم نرترارم ددرگییوجم
 ادبش یرج هک دربیمیب هکبماگنخ

 یارب هدرب رسپ انابد هبوک زد

۲ 

 درنب تسارکب انایدتیثیج و ورب تسارکب ات ایدتست 9
3 ۳ 

 اجنبا رد .دیاتشیمهسردم یاسر
 یچاشامت ملی نپا رد

 7 ولفش :
 ال زب واتسپ و هقپ رز ابتما و

 یدرب آ ولعشان اپدت ]یارب یرچ
4 

 <یب الف یول رچوک
 ددرکیمزوبجمدهدن تسد زا اددوخ

 دهد همادا زاب ار یدک نپا هگ

 هچب ثب وا هک دهد ناشن همهب و

 هکیلاح دد.تسین شی یا هلاس هیزاب
 رانک و هشوک دد ذوئه روب هنومید

 ۱۹۵۱ لاس موم و هتسچ رب

 ای, هک دشابم تنوما راب

 ۳2۳ برس لک فی دحو ملیفدا جیپمو ,رادح هنعسكي

 ااقیاو ییلکنا فو رم« تب رثه (داتدراچبرردوا رگ نیارد

 و



1۹ 
۳۹:۳ 

 و ۰
۰ 

1 

 ۱ ؟ نراو ارد دح هچات ت | وج 9 3

 جم.
 ۴ ۰ وب« نمره

 ۳.ظ>>س>سس>سسسسس>س>س»>سس

ُ 

1 
 ز ۷۵۱۲ ۱۰۵

ُ 
/ 
ٍ 
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 هک تسا یفج نیرتلاع یلوخ (جرس لآ و ریشمش)

 ورم و مع هخاس( ی سهتلاو] فو رممدنم ره طسون نوک ات

 ءزآ ۶ هفاوح تاک یاس فرحب لاتپ زک ی ابتسرد ِ

 لیتساینوتنآ شیلا رهوشو كربک ۶
 زا ۰"



 یدک رخ
 یقحم را دریا رخام

 رت داو نا وار

 دداویه ناژوس

 تفورعم راکت همان رور

 -لفش لب یاری هک دنکبم !دی

 ۱ دوانب لبوس ناوج تی هک

 ثب یدثدا تاماقم دنک لاتعا

 نیا دو و دناهوومت دن دنا ار

 داص فاتخم رعاوا و اههبصوت

 شاخ

 < دداوبه و

 تفلاخم رمآ نیااب

وخ مأقم زا هداقتسا ءوسآت یاهدع
 د

 !دت] و هتف رک اریهانکی ناو

 دنهد یماظن كيب یژاب یتدابای

 كيقح دها ِ
؛قح دها وخیم هک یماظن نیا

 
 ب كرک و د

 رک 9 دریگب ادلبوس ناوج

 ما د وانیو دشاببم «سالکار

 تاناب رج هلسلس تي راکت همانزور

۹ 

 دراذگن و دنک

 ددنوبی» عوقوب یئاشآمت و نیریش

 دزپدبم همناخ یشوخب هن انخنشوخ هک

 و # دداویه نازوس » یاب

 تسا یلاع ودره < سالک |دكرک

 ناکما رفت ود نیا دوجو نودیو
 دوخ ین ونک شزرا ملیف نیا تشادن

 دیامن ظقح ار

 یس . ه د ملیف نادرک راک

 هک رب هوالع وا راک .تسا «رتاپ
 دنچ دد ددادن صقش نیرتکچوک

 رب دد زیپ یدنم رند راکتبا هم

 ,دناو
 4 نیک | نیت رامو طسوت ملیف نیا

 < كنیلزپسا نوتلیم > رظن تحت

 تماهدش هیت رن راو یناسک یارب
 -یمن را زاراچ -«پوخ ایخ»

 هتیفد ۱۹۵۷-۱۰۰ روغ
 لیبی اد . .دراویه نازوس
 نل ود و لب ول«... سال | ددل رک
 یلتنب لیف ...ترا وت-۱لپ

 (ماددولم)لوبن اتس(
 - امنیسو یکل رس-لاسدوبل وب

 پرکس
 ما دد ولم رث | كاب « لوبن انس و,

 ساملا ناجتاچات هداب ددین ام رهق

 زین _یقشع ناپرچ كي هک دشابیم
 ار [ههمعیاهل دودشابیم نآ ینشاچ
 ( ذرشدوبلت رک ) و (نیلفلودا)
 ,دننکیم ءافیا

 اتبن اددوخشق (ذرضررپ)
 نيارب هوالع و دنکیم ءافبابوخ

۱ 
 ت

 ۶۳ لب اب
 ۱۹۵۷ یاهملیف ۳

۳۹ + 

 رج جا 7
 ُا صاخلا  م

 وب وام و + ام سست ستم هبیجسوببر
3 ۰ 
 دن وب دداوو . دشایم «یدداهو س اشاملوژن رد هوخ قیاس تو

 رتاالک نمض رد هک ه دا ون اخ سیئر نبلف تشاذگسم یقاب ناب

 یلاکیرمآ نابلخكبشقت اجنیا رد

 نظ ءوس دروم هک دراد هدهع از

 رهش كرک سدزاب ( یلتبناج ]

 نایاب ات و دریگیموارق لوبناتسا

 یژاب رکیدکی اب رضن ودنیاملف
 اب هرخالابات دننکیم هب رک وشوم

 سیلیب یقیقح نایچقاجاق یقرعم

 وهدومن هل ربت اردوج (نیلفلورا)

 لاجنجنیادد هل یناملآ رتخدكي اب

 دوشم ند رگبتسد هدژزوتب

 لوک «كنیکو تان ملیفلوطرد
 یئاه ذاوآ تقوی و تقو زبن

 دنآ وخبسم

 فژوج وژا ملیف یناد رک داک

 مهیودودرادن رب رد یزایتما<ین وب

 فرص رثا كي 4 لوبن اتساوهتفر
 ووشیم بوسحم یئراجت

 بال رب وک ی روال -- « بوخ»
 ۱5۵7-۸۴ هب روف هقیق +

 (نرتسو) «یدیلاه»ناشن
 ستسیتآ دتبان وب

 اما تسا یبلاج ملیف

 نآ ناتساد هک یتحارصو تنوشخ

 یتحا دان تعاب ادیدش دشابیم اداد

 ددرگیم یچاشابت

 هداوناخ كي هداب دد نانس۵

 و امشب یاههلک بحاصو لوهتم

 ةب موسوم محیسو یاه هاگارچ

 امنیس هراتس هناخباتک

 هتئپر مه رد یاهگند
 تور

 و بصعتم درمص دشابیم زین رپش

 د ربپم یب هکیماکنهو تسایقالغ ادب
 یاهک دود ناوج شم شرتخدهک

 تسا داتفرک .( تسوبخرسهمی )
 مهتمیدژدب هالکب ادروب زم ناوج

 وا نشتشکب داداو | دیاهدع و هدومن

 دی اینیم

 كرزب رس «نتاک فزوجو
 یساحو هدمپف ناوج هک هدن ویو

 هدا ون اش هک دریگیم ميمصن ۰ تسا

 اما دهد یدادلد ناوج هدز متام
 عافدر هاهب دن وب درا وودمب یدنچ

 لتقب زین اد هداوناخردپ دوخزا
 ماگنه نیا رد هک 4 نتاک » .دناسریم
 تساهدش لوتقمناوج رها وخ قشاع

 هژرارم شردپ هیلع دریکیم میمصت
 هلمحدنچ دیامنع ورش ادیدادهنماد

 ناب تراغ سس و ردبیاههلکب
 دنشابیم هژراسمنیا یاپماگ نیتسخن

 هت,۵ هک دنکیم مالعا اجهبهرد و

 یرتنالک لفش ذا شردب هکبت روص
 كن اب یابل وپ هیلک دهد اقمتسا رهش
 لباقم رد اما .دشدهاوع هدادسپ

 حیف لاعاو دانشک ولتقب «دن رب»
 و دهدسیم «مادا نانچم» دوخ

 اب رسپ و ردپ هکیماکنه هرخرلاب
 ددروخ دز دنوشیم ورب ود رگیدکب

 ددن ویپپم ع و وب ودن آ نبب یتخس

 ندش حو رچمد «نناک »یزد ریپ هک

 ۱ یلاقملید دحوم - خ

 یبلاجونب ریشكبساب هک تسا یناربا ناتساد ۱ .یداح پانک
 . تسا هدش هدیشک ربرحت هتشرن

 هوخغون دد (درکهدود ناولهپ)هعومجم نیابااج یاهلوون زا
  تنیل اه رابتس

 هدش رشنملاب ۳۰ یاپم هحفس ۱ ؛ ۲دد هتخیرمهرد یاهگند ۰

 . . ۰ میلاینیم هیحوتدوخ نادنتاوخپ ارنآ هملاطمامو ورا

 ۴ هک يدن وبددا ود و

 از زا یابی ظسواتسا
 وا رادیدب هک هدومن
 # شعب بلط واژا دداد

 بآ) 1 شک شرونم تقرقح رد

 0 و مقوم نیاردد
 + ی |رهتثذک تداوح هبلک

 راب
 4 و هکیماکنه ءاگنآ "1

 ّ رزات دسریم هظحل نیاب
 ۸ زاعاین و ناسیسه

 ۳7 ملی ِک
 ع و وشیم

 ۱ می ی ی
 رو رب یمن 24 تر و

 [زرایار دوره ماوخ» .یشع
7 

 نیا یر وعا هکب مد داد
 ۳ نگر یلیلرد « داماد داب
 ,دنکيم

 0 + نناک فژوج»

 (رتکچوک دا رب شن رد )ه زمایلب و

 دنهدیم ماجنا یبلاج یاب ودره

 شقردمدن ویدراوو هنافساتم یلو

 - رتهو یلاع یردقب هداوناخردب

 یلکب نی ریاس هک دی امنیم یزاب هن ادنم

 یچاشابن ودن ریگیمرا رقع امشل |تحن

 رداق نپ رباسیزاب یا رب وا ندیداب

 دوشلل اق ینشذ دا تسرت

 فزوجر زاملیف ینادرک راک

 هنجس دنچردو بلاج الماک « زی وا

 نیسحت و بجعتب ارالهدننیب یلعتب
 رثاكب «یدیل اهدوناش درادیماو

 هگدرشیم بوسجم هنسج رب یرتسو

 دره ارهدننیپ هچون اهش ات !دتپ اذا

 «کباگنه 4 افساتماماهاعنیم بلج
 هبابهددیچاشامتدس ریم نابیاپپ ملبف

 ایآ نیبد نیض دد هجوچیب هک |
 اما توعخزچو هدوش جیرفن
 هدنگتحارات نمطرد و هنایشح و

 .تساهدشن هضرعواب یرکیدزیچ 8

 بلاگ ملف هدننک هیهت
 1 ۲ ۰ دشابیم



 و داگتنار
 , اهن جوم یهاک

 من آ هند ورو ی 1

 هوم او ۳
 نا را رهنآ اب

 یهب دد امایا
 ک 5

 می دادن یراک یساساو اب ۱ ۴۳ (درش مهاوجم

 ۳ ی وصخب هچب ردژا طقزار ادم
 د.وم ها وخرا رق_وگتنک

 دوح بش لساو
 لماوع و طلا رش هب هجو نودب یا ها وع و طلا رش

 مون هدارا یشسب ناکمو طیب
 دسر هچ دش دهاوخ
 ویوهرظن هلعقت زا طفن یشومارز
 دل رطاخ یارب و سوه

 دشاب ریذپاندو
 نسیازد هلو ی

 ۰ هش رع امشاد یناناوج

 هدش كدزب و ینا ربا دداموردپ زا
 لو دننسه كاخ و بآ نیه

 دد یکدنذ و اکی رمآاهنآ لآهدبا

 هک اییم  ییمزا رسا لا

 نابز طلب هتیاا اما
 ۱رناشن دوب ینا ربا اهنآ یسیلگنا
 اهنیا , دن داد مرش هیامن اب
 رد هک ار «نیچ ولب ورا ولش ندهشرپ
 هطسا وب اوین اهوو نا رک راک کی رمآ
 هباسم دننکیم اب شندرب مادداب
 یک دن زمویفماهنیا مد ادم را ۲ ۳1
 تالجم و امنیس : سق دثاجفصلا )
 اد تذل و دناهد رک كدد یئاگب ما

 كلابل وس سنردد

 هدن فلک!

 رد هتس ویپ هل دوخ

> 
 و و ما جم و و جو

 هحبت تالحمندناوخ و تاحفص

 و نارتخد هفالع نازیمذا عالطا اللع نا رزیمزآ

 و ك اب یئاکبرعآ نارس
 19 ابآ یلو نآ یاهصتر

 ۶ تسیب .دوجوم یقرف ین رب اكي و
 تصرف نآ مد رمهک ی

 قر

 اددوخ امت اصخغو هد رک
 یدوشک دد هصالخ

 ۶ام رفمکح

 مزوسمقم ره :تسی

 ۰ واتذگ
 یو )+

 هل حب 2ومارب هد. ضاخلا م

 دن بم ۳ ! لور-

 ۱9 جن یک هر

 اب ساضخا ذا یایدع ینام
 دفاب زوم ۰ رلطء سس نآ م ۱ و راد

 اب دیسر هنهاوض یلام ك ۲ , ودب وکب یا

 تساوو تیقوم نتف رک رظن دد اب هناعم بغ یاههمیت
 هقامسالت كم ز زا یشعب تب زا 0 ز مبح ادرق

 زاج كيزون و هتشاذگ اب ربذ ۱
 هک یکیژوم وا دوچو |

 رفتی جایتحا هد ون ۲ کز یار
 ٩ هعفس هد هی
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 0 و لو یو و و



 ٍ 4 ِ ۸# رب _.داتسب
 دو یو هن ز نززآ زور
 تنه که

 تناشک فون ح وب فو

 _ت

 نه هو
 رم .تفاسالی

 هتتساوت

 حس 9 هدزب ی اهن هد هی

 مدرک شید تان اب رتشیباکر ی

 هوجوختیساباز الی ؟ دیو
 < اه آن اوتم متیهتسو
 متهم هکر ا جوری فا رب

 نصر

 نیک لات دنادرتآ رع هشااطم رووب

 تم ززت رو هزاتتیا یادی راک

 تمخابرزع .ميتک « را ۱و است
 هیعب م رتعواب واسزاا نیا نت و
 هلو هرناج .دنادتسارر 1رآ نفع

 ماوس رسو ایمشچ لیدلاد .تکرح

 ,میتناس لباس رک اب و هوم هدعاتم
 هتک رقیب زا مشچ .تسا یکم
 و مس وه .یاج راک هناخ یو
 مینا لباس یک یه رب خال
 میز تبج میخ

 نوح زب یرفاو لض ,نیدوف»
 ماجا اد مشچ زص تو جح
 هک ع رنک تم هاب یو هد

 هی «شيسرب و بس ِ

 و ميدزبتع اهباتار اپناس
 "هک قرصب یاهکیکت هلیسواهت

 هک ع یر دیک من
 هسرووخ مور هک
 .داجیاحیمص روصم

1 ۱ 
0 
1 

 هنگ .دبیا ,نا زا رج ,یااستتیح .ینا اتم تا دبیری لا را نکنی

 دنا رييس, رونافعم با هیهآ ,يينااسس و لاوص# هیعز رج یخ تا
 ریون" یا مضوب رود هتمس رروقن اب .تنس.یدن ههگ" رنک یی او رسا ها نخ رپ ذپ

 ۷ رمتیب هچ ره ۷ اهبآ 7 . ادب زک ,لاصتعلا ر + .دنااحصب # و "ری راسشیف هتیی اع

 نا تام رنک دنا« دن اینا" اتیس#ع .تعنس + رخالاب ۷ رو اپ رده

 ررونآ رب اس تنیس ینااح زا ۷ ر یر را 7 هسرعو دیفآ اه 7
 نا ربا" رخ میس هگ روا ,؟دنتتس هاسسس» راتسفس را .نباب تای

 رو را یا زا * .تتع محسن _.یاخس , ید یسهتتناو ما .دنسدوح .يناهسنا

 ر .تسلا سس هچ کا هک یاب رج ۷ رب تقی نا .دوخ تا دح ین
 ۶ .یناصعق ررا ۷ هوحم  دننکه ونح یونان رب یک .یلاک دنا روح زا .ینحوی کیا رب
 - دن زکنح ینازویسا ات 7

 لس همحرت ناب رهچ و ین » « است زن" زا هات ح
 یاسمن ههچ کتان رک زا یی ین لک رک نیم زرده ۷ ریناک

 زاواپ ,یناع هعانرق ریقفا تسح تانک .ضد ر رج ۷ روکآ منا تین + بلاک یا
 رانا اتو وب ررغآ .رنامتب را رگیدرو فور ین" ره. .ينکدد وب ان ور
 رو« محساج و ران ,یس ,یناا , ای یدتس رب .دنصق تب یر هک میکس

 دعا دین
 را

 و راتسنا روح تسدنخ .یب .وا

 بسد ریو ؟زهجبت و منابوب

 ودس ۲ لاصو لسسور مينک دفعات

 +اببوخ 7۲ بن تا نیک
 مس .قزچ هک تن هنع که امینا

 ادا یعاقاب و دن زیان .تنام ویلیم
 ۷217 یحصتدرب لک دنک ناب رب

 و ته انس یکن مع (تکو

 تسم کیان وص یفرب یتسیاب
 هنشاب هویت رم یساض هیت

 اصصم ط هرکی هرم

42۳۲1 27 

| 
 اعتراف سس هک
 ی

 ۲۸۵ 1و«
 تیغ اجیس هحموتسور

 یک اب ماسال هک ای دع

 نت

. 

 ریلاچ# رییفس ی ناسسیس یه ییستآ7 و ات رتها ی وصعح ون اقا
 ون ناب یلاا" رای  رتتسنعس تی و + هی بح .تاالاقم هل

 شو را رب ته
 تن رک یا رس ال <

 حوت هتصحسه "و لرفاب ین

 5 نا )۲ 5 .دجکبع یا حس
 زا رحم چرت او موی یا

 سا 196-۴696 یی رکسم
 ال دا کت سا

 ته مه تک یخ

 دم و وصس ۴۵(

 ده 6۲۲-1 ۶ نشت

 نتسصاصا مب ریتسصس رب ریب لک تب
 زر سس اب تفت و۷ .یضح تسلا

 زاکی ورک دو .تناسنخ نیاز
 سانت ه ضنحسینايتصت .هتااسع ور
 و تار تنه اسب رسروو اطوضت

 .دتکس ناسا منا یخ کی هباع
۰ 0۶ 

 + تون و جم تنم جن کم ری

 رقص تا هه ایفا یمن

2 
 نزاستتتمهک تا هک رجب .تسااوحح

 ال, ها, ) 0 8

 تا یافت هد جح 9.

 رونی :ناقتس هست 7 ی

 نبی . ریوتس ریتم گپ هحح

 آنان تا ها هست

 هتسن#بو :ننوفگ دیر رسا مس
0 ۳۹| 

 ها

 صخ آ زاپ سس یاس

 اتم ین «2۲ ۲۷
 زا ,..نتنآ جسم .حیسضخ یا رم

 ی

 تنش سم

 ددنکر ح هلیسرع ااتسا
 جلف هتس

0 
 هالوس تا ک م تتج یت

۱ 

 دندج رگ ی هتسر + تر

 /حوصوم .تکرح

 ؟ب# هتسق نرفاس هتس تو یک ربع

 ۳سانت + یی تن رخ

 ان نی هد هتک رح یعاهت و توت

 :تکاراع یاس "> یاس ها

 0۳ رد .یووجخ ۵. رم تم

 ناو ست

9 
 :قوکح هست نخ تا

 لوح نساهدت ی یتسرچ نت
 لا یا ره .تسا ها



| ۳ ۵ ۹ ۱ > / 

 ون یفاحهتم ی

 هه فالخ

 یلیخدوب هتخاس بلعمو تحاران ادوات

 دشدرا و شناتسودز

 و وهایه لاس رد دنتسشن یکچ و

 هبه دوبهدش اس یدایز یادصورس

 یکتا رقوهبدج قوشعم دنت

 یکچیهام دزن زا ار دتساتشب تك
 لوس دنزومس رد درک تاج اب

 ی و دنتسن ادمه یب وخس ؛ددکن

 رث دراگ او او زا قالطز |سپ یو هک

 مرک رس ادشدوخ یوحش دهاوخیم
 رت دداک

 شا یتخشوخ تعاب وااهنت هک دهدنأشن

 » هب دها وخیم «دیامت

 یرکیدنا رتخدو نانژو تساهوون

 رد ادوایاج دنا وتیم هک دنتهمه

 دننک ل انشا شیلق

 رد همقا ونأی رج ؛دنب زورعرص

 ه روطنامه . دشرشتنم اههما زور

 نیا دندوس هدز سدح +یاهدع

 یکنارف و دیدج هقوذعم كرتخد

 یلاناک یکپداروا : دمآیم باحب

 راپب راپچ و تس هکدندیمانیم

 حداددو دوب هتشذگن شرمعزا رت

 دربیم رب توارطو

 زا یکیدد ؛دوا «یکتارسف

 زاو۲ هک دوبهدید هنابش یاپب ولک
 یظفاح ادخام یتفوره > دوبشم

 قشعهاکن كي بهدن اوخیم |ر«مینکیم

 هدرک ذاربا ودپ اردوخ زیگنادوش

 یکنا رف» ناب رجنیا زادع ؛تسا
 اب اد دوخت تغارف یاهزور بلغا

 زاسپ هامود . دنادذکیم «یکید

 شاهزات هقوشعم قافتاب یو. هقشاعم

 ملف دد ات دیدرک یناسا مزاع

 دنک یاب

 ی

 توهش و دورغ

 تسناوتن یزوردنچزا شیب یکی

 مداع یدوزب دشاب یتابسا ردوااب

 تاقوا نییه زا ..دبدرگدوویلاه
 اهن ] نیم یتافالتخا هکدش مولعم

 زا یکی دد تسا هتسویپ عوقوب
 اب دوولاه زا « یکیز « اهزور

 تف رگ سامت نفلت هلبسوب « یکتا رف د

 عالطا همقاو نایرچ زا سکچیه

 شرسهاب قالطو فالتخا

 اناوجو و

 امو شقن یاغیا

 ی ناوعب !دوح

 زسا هدیشک ناوارف یماک ات
 اذ هاگچیه

 1[دیاد رمدناوتپممه زاب

 همادا

 ؛ دنیاب

 یه نایابزاسیاما :درکن لصاح
 یکتارق تروص «اهنآ یاه

 تدشز دو دوب هدش خرس

 دی زایم تینارصع
 هدوویلاپب تشک ژاب ژادعب

 دشلا وتس«یکنا رف

 یلاناک یگب» اب فالتخا-_

 یکنارف » ؛ تساهدوب هچ رطاخب

 داد باوج اروف

 رد یتیاب نم هکتیا رطاخب_-

 و تکشاب هشیمه جاودزا و قشع

 موشب ورب ور یماک ات

 هک دندیمهن همه ؛دمبزور یل و
 ثین <یکنارف» قشعذا «یگبد

 یلانشآ « تلییردناو ایدولک وب هب

 باوجیواب جا ودزا هب وهدرک لصاح

 ؛تساهداد در

۰ 

 « رتانیسكن | رفوبیت رث نید+

 دوخ یکشیپ رله یکدن زب رکیدراب
 لدا هلهوردو تنگ وا . . تشگزاب

 یارب ۲ یتمیاب دیتکیم حاودزا هک
: 

 بدوشءوااب اهزاک همهرد ,دب وشلئاق

 ۳2 2 دو جا و هارکاب زگرهو دینک
 رسیوخ هب رظن هک دیابت رب تا

 کش ! دینک لیمحت وا رب

 شادرظن رد ادرگبد هتکن كب
 علیجا ربع مامتدد نان ز هک دیشاب

 ون هب
 ار 2 یمس دینکشم ا رنان ۲ بلق

0 
 وه هلو هکتم هک اجنآ

 زرو د

ُ 
0 
۰ 
1 
 او نالخرب کتسیامنآ و 1 1
 

۰ 

۰ 
۰ 
 نت اهنآ :ناد رماما .دهد 

 ۳ 9 مپسورعد ن

 ٩ ررزاز و یریامینسب ۱

۱ 

 و

 تای سس سس

 سن



 ات

 یک دنز هلیسو كب قسع
 نان ز اما « تسا درم یار

 قشاع یتیاب رمع مامترد
 « ]:دنعاب

 نانخس زرط زا تپج رهب
 ۰ تشذک یاب ردهک «ا رتانیسكنارق

 جاودزا وقشعددواتکشب نآوتیم

 یکدنز رد نکیل . دربیب ییوشب |
 تسا هدوبن نینچ یئامتم

 ار دوخ یک دوک نادود «یکنارف

 نینسب یاب یتقو دنارذگ لیصحت

 یکی ددیلغش تماوت داهن رثالا
 یس رج وین >شطد یاههنانزورزا

 دوبناسآ یلیخ شراک درو | تسدب

 نناکدنت او فرط زا هک یاهو
 :دشیمژاب وا طسوت دیسریم رسد

 یدرسلد لذش نیا هب تن مک"
 ژاوآ هب نوچ ۰ دومنادیب ی

 نونف نتفرگ ارفب دوبهدخ ۳ ۱

 راکتشی اب لاسدنچ يط تغادر * ٩"
 لصا هک تیدجد

 ما

 تیققوم و تدامس
 ۰ و ضخیم بس

 دیسو شیوخ یئاهتد»
 زبیجیداه»اب ید
 ص , زاوت 1 تیهو ر* هر زاون

 فورممح وکیلی" ۳و از
 ۹ ]ر رد 2 ۱
 تاشیامت و وید ۱ واههمانر ۱

 کزادیم . درک ارجای

 1 را هتسدرد# ۱ 5 كس
 ردودیم  لمح

 ز تفوگه دم! دین
 بااجژاوآ هیطق كب تو

 دما ۱ تن وماداب ی *
 دتس ۳

۳ ۹ 

 هتل شوخ نارتخد تسد

 تحاو كاروخو باوخ یلاکیرمآ

 ریو «یتالطءزاردرمو كيتاما رد
 ماقمبیتزج ناوخ زا و كي فید رزا

 دیناسر یئایثس روتک | كي

 دشلاونس «یکتارفو زا

 دیاهد رک افیا هک یئاپل دن

 خساپ ؛دیراد هقالع رتشیب كيمادکب

 داد
 نوچ» مدنمةالع امت مامتب_-

 یزاب هک ار یتاهمقت مراد نانیمطا

 هداتفا یو شب و فیض ماهدرک

 لد تب «فب رظمادو دوم

 4لد هدنز» یزتنافو هزمشوخ

 بوصم مراتس اب یزاب راختفا

 یکنارف » لد یلو «یدسی دود

 شقن «یهالطوزاب و رمو رد منیشام

 -.تساءدوب امتیس ملاعرد مل آه دیا

 ۱۹۵۱ لاسرد«ا رتانیسكنا رف»و

 شا وا رسهزآ

 یمتاأت ] دنزرفهس نتشاد دوج واب

 هلاس ۲ كنارف . هلاس <

 و تف رک قالط (هلاس»ان ایثب رک

 دمآ زد( رن دراک !وا جا ودزا ودقمب

 وتاب راب یتاأت

 نیا هک دوب راکشآ ادا نامه زا

 و هدوی رادیاپ زرین جاودژا

 هدیعاب مهذآ ینالخا نیارتکچوکب
 . دشمهروطنیه اقافتا .دشدها وخ

 « یرایچرتلاو > اب« رندراک اواد

 (۲یهعفصرر هبقب)



 اکرهموناب
 راس و امش یاضاقتب نی

 -یانبز سکع یما رک ناگدننا وخ

 هدامش دلح یور ار ( لسار نیج)

 تبوت اشنا ومیدوت باچ هتشذگ

 دیحد دهاوخ مه نیریاس
 ۱۹۲۱ لاسدد زمایلب و رتساس ۲

 و تساهدش دل وتم سلجت ۲ تل

 تدویه اتیر دل وت خب رات نینیبه

 دشاسع ۸ ۱٩۱

 دیدومت هافحالم هکم ز وطن ایه

 می هد ومئن بآچدلجیو را ریو سکع

 یاضاقتدرومسکع پاچهجبت رو و

 تسین دودقم ام یارب اب

 روپافص وسی هزیشود
 دانکی ار دوباک حا دسکع۱

 نا دا رکت و میدوبت باچدلج یور

 » تسآ دوژ المق

 یملیفالعف. < یک ااتن [وذا-۷

 تس دوجوم نارهت رد

 یاشتلوصحم (اک وزام)-۳

 دوب ناملآ كنج را لب 2

 یریما هلادوس هزیشود
 روپ افص هزشود بار -

 دی اهرف هعجا رب
 راد تعلق

 تده روت,زم هشیپ رنه -۳

 لانعابکترمنآ رهت رد دوخ تماقا

 ناکدنسیون تموصخ ودیدرک یتسیاشات
 نیا ظوب رقزین یثانبسنیربتموا
 - دشابم ی

 نایسناوآ ناطرا و یاقآ
 (ذطد,نلوا).یکهد مت

 شیاءهن سد رپ یامنیس رد العف 0

 -یابیژ )ملیت یاهزاو-۲ ۳

 ول ولانبچ» یقش طسوت (نابایب
 .دشیم ارچا «ادب

 هدنب ] هقهات (یلتناچ )زاس۳

 رد اد (یراناس)پوکس ۳

 داددنهاوخ شب بن سک

 ( نا رگ )دا ردمحمیاقآ
 دددپ |هدرب مان هکیناپملف زجب ایف ور

 یدوزب هک (منجدد

 تک رشزیندش دهاوخ شیابن

 نذ هداتس نبرتگدزپ -۲

 یومتا رفهراتسنپ رتک دزب ی

 همان ود رد

3 
ِ 

 دش دها ون هداد خساب

 دیه آ یرفهزیشود

 بوبجم هداتس سکع رابکی

 مباهدومن پاچ دلج یود .د امش

 دودقمام یا رب العف نآ دارکت و

 ینیسح رک |یلع دیسیاق آ
 اد اش پوبحم هراتس سکع

 دیشاب رظتت هدوبن میهاوخ پاچدلجیور

 هتخاس یراک ام تسو 1-۲

 ابقاب یاب شاقس ۰
 ۱ام هن دنک

 دوتسسو ریس یاق آ
 4 ودراب تیژیرب هربخ -

 اب هکتبک و تسا ملاس و حیحس

 ژاومارف )دوم فداصت لیبموتا

 دوب یوستا رفنآ وجهدن ب ون (ناک اس

 طسوت (كسورع هچب )ملیف-۲

 هدشیناقرگ راک و هیهت (نآزلک الا

 ةقاد شیانن سکد یابنیس+دد و

 .. دش دیهاوخ

 دوما میهاوخ پاچ | رزن وج رفیلج-۳

 یرایتخب یاقآ
 ریاس و ایش یاضاقتب انب

 ۱د ( زن ومیسنیج)سکع ناکدنن اوخ
 میدومن پاچدلجیوزهرایش نیا دد

 یبارعا- ف ؟

 جنرب) ملیفدد هکیسک- ۱

 درکیم ی)اب وتاگنمان اولیساب (خلت

 هت ول او فار (نمساک وب روتبو زجب)

 . درادمان

 تروصرد - ۴

 . دومن میهاوخ

 یداب

 پاچ ناکما
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 .كرادناژ " ۹ 7 ۰
 1 بوبحم ناکشیپ ره یابیز یاهسکع هیهت یارب ۱
 امیقتسم امنیس هراتس هلجم هتشذگ یاه هرابش دبرخ یارب

 میقم نادنمقالع دیناهرف همجارم یرهچونمناب یخ كدادناژ
 هو دن داد لاسرا !ردوخیاضاقتتسی طسوت نت

 یابب اف رهحونم یاق
 غددد مسایف هشیپ رثه - ۱

 تشادمان (یلول وکل وغ)
 زا رتشیب نذ ناکراتس +

 ۱ دن داد" داد رط درم ناگشیب رثه

 (لوغ ) ملیف لدا یاهلر-«
 نسدوهكا د--رولبت تبازیلاطسوت

 تساهدش افیا(دیقف) نیدزیبج-

 (۱۱ درمسد مد رم یهیج)

 (۱۱ نذق-رژبیز)

 دان یمیهاربا یاقآ
 نلاسرا ناجا تروص دوس

 دب راد

 خس تل اهرداد دوخلد -۲ 1

 اتدی داذکب

 دوخبویحم هشیپ رثه شکعپاچ ات

 ! مالساا و ؛ دیئامت تمواقم

 ۲ ج - ۵ یاق[

 یناپم ۱۹۵۰ یاهملین-۱

 دیناوتب و دوشن بآ

 یدادب رخ سک دیامنیسطسوت رترز و

 دیرخیارب یمادقا زونهیل و هدش
 تساهدشن سک وف تدلوصحم

 - ۰ تسین مولمه۲
 رد (كبلب اببر) هناخ راک ۳

 هکنلب درادن میقتسه هدنیامن نارهت

 تسدووطب ین اپک نیا تالوصحم
 شیامضرهب و هدش یرادب رخ نیج
 دوشرم هتشاذگ

 یااشاک راطعللادب یاق آ
 ۱۱ هتف رمهب و رد و ویل اهرد-۱

 تسا دوجوم یدادربلیف ینابک

 هک یصخش یابپیناپمک  زجب هتلا
 تانادرک راک و ناگشیب رنه طسوت

 , تسا هدش داجیا

 رد

 سه رتف ورمم كر مادک

 روول یدوج سکس ۲
 مد و پاچ

 ۷ افت زا وب ااب اب -۳

 2 ۱ تاج 1 ۱۳۳/۵ هدر

 ۳ عیب
 ۳۷ ۳ ۳3 7 ر

 ۳ ماورب هک) هدنب پچ مشچ ۲۳, هینامریم اش و میدو

 ار ندچ) بس کن
 ۲ رب هعیرولطباده
 ۴ هتشذگ هدابش

 یفای ملی و ملیف ۲

 دنهد شیامن لاتسب ات

 1 یلالوط تلغب ۳

 نادر.) ملیف مهم یاهتمسف

 ۳ لود

 رراف

 1 رظن هاشیداه یا آ
 ۴ اوخ پاچ | اشن ۱

 هداج)ملیفلوا یار ۲

 رومنیم اقبا(نا رکاک ویتسا )ار
 وم روب زم یاهه رامشس-۳

 ابر ۲۰ زین اهنآ یاهتاو تسا

 / .دشابیم

 ما بقا اضر یاقآ

 جم ناکدنن اوخ سردآ

 تب ام سرتسو رد امش

 یراودیما شور ياق آ
 مابتشا روب زء یبکآ رد

 نیا رداهراب ام و دوب هداد

 با رپ تنسنپ و میاهداد حیضوت

 سلر چیه داد هدهع(موتناث)ملین
 ۱ تشساهدوبن

 یرفاب دمحا یاقآ
 رنه((ندل وهمایلپ و)سکع
 دوم میهاوخ پاچیدو زب اد اش

 نابهر داهرف یاقآ
 ل)شیل اعو نی رثهب هکنی | تهجب -۱
 .۱ دوب لاس ملیف

 ندل وهمایلپ وا -۲

 دوجوم نارهت رد یددمتم
 اباوس دی |هدیس رس

 | هم

 میدادن دروشا رد

 ۶ -لیلج یاقآ

9 ۱ 
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 « لدآ یاه ادنیسب یرظن»
 هدشک ییسأت انس وو ناتس ان 2

 نیا ناتسرهش نا دد تسا لات هس ته

 دنا هددوایت یملیف نوتک ات ییسات ودب زا هلنهرف و لی ورتم ماتم

 «قسأت ۴
 یس یاج دشابهدب درب لاعقتساددوم و هتشا

 هکشيا زا درک ناعذادیاب هداهن نآ  هب اد كنهرف مات هک

 ۲لقادح دوب لاحم دنا یعلیق ره نوک ات

 ارنآ رتمک مدرم هک | یضم دشاب .هدشن را رک هرم هسای

 دارم ملی الثم دتهنیم شیابت هند راپچ زا شی دننکیم لابعتسا

 یکدنزیا جامه رع؟نایوچ رتخد_هرمع داع یدهشم - زاب هس

 هیاه ملیق کش اب كنهرق یابی

 هددوا هدرب یورب هک ار

 اد اهملیف

 ریدم .دشهداد شیان راب

 عمدناهدا دتسد زا تار رکملأ ر] رکن هطسا اوب ادووخیمقآ و شززآ

 فرطرا هکیتاپملف و دنک یم روشتاس اد وب رم یاهملیف مظعا تست

 زا دنداذگ یم اهنآ رایتخا رد اتاجم تاقیلبت ناوتمب اه هناختواق-

 دوطب اداهت ] وهدشسسأت ؛ ی یدادرملق ویدوتسا املبس ریدم فرط

 مات هکشنا ایدردک یم شیاشت یرمب دادنک یس تو یلابرم

 الثمدراذک یم دن دادترهخ,هکتیاپملیف مان هداد رینت ۱و اپملیق یضس

 نی ول سد ماتم !ردادفب دزد و یئالط وم. رتخد ماس از را رف لتاف

 ریدم ۱ یزادربلیق ویدوتسا ها رگید تسا هدرک بلاق مدرمب قرش

 ملیفب و هدرک دوام اد رگید مایف یاههتحص زا تلغا كتهرف اس

 وت ابصقد هتحص ود مادعاب دور هدقه ملیف دد الثم دنا, دچیم یرگبد

 مایتا ملیت و عطق ارث آ روبزء یانیس ریدم یاقآ هک دشابیم شوپم
 یددآ ممج اد فلتخم یاپملیف زا هنحص دنچ هکنیا اب ون هفاش)

 بیچ دنهاوعیم ورنیا زا و دهدیم اد یملیف كي لیکتشت هوخ هدرک

 دش هتک هچتانچ الب نیا هک تتتبا دد روظنم دننک یلاخ اد مدرم

 رتشس »لمآ یامییش ۲ نایم زا "و دیدرک ترهش نی ۱ ریکتهاد,رتشیب

 لباق ری و فرخزم ملیف ره و هدیچ اد نآ اد هنر اش

 فول ا

 دننک یمن رکف یلو دشابیم روبزع یامنس ود ندش كبرخ و فالتلآ
 و دشابم ناشیا دوخ ررضب رتشب لمع نیا هک دنتسن نآ هجرتم

 نتفدذا مدرم رگید هک تسا نکنم دنک ادیپ همادا عضو نیا رگا

 شیب لبت یاهبش هد الثم تسه مه نینچمه دننک یراد دوخ اعنیب
 یاهبشنیا دد نوچ هکبتروص رد دن وریت امثیب رقن ۳. اب" ۳

 فصول |عم دن ورب امنیس رتشیپ و دنتسه راکبی مدرم ناضمر كرابم هام
 . زا بوخ 2 یاب کقویات »امامت نایت 9 کو

 نام روش نی ایاددبمتف مت ریز بیس نابحایم و كنهف نیم

 . دنیامرف مادقا تسه مدرم هولجعزج کا

 . ینیمآ ربکا ی
 اباد لمآ یاهابنیس نآ ریدمهچوت- امنیس

 1 هم

 ی رد

 اتسریش
 (تشر) نا ريا امتیس 1

 ۳۹ ۱۲ذودزآ نینهآ ی
 وب طسوتم نآ درک راک و ملیف نب

 ۴# رب رج رج رج بجا

 لاقتساو دوب

 (لیاب) لارتناس امنیس
 2 و شیامت نیددو رف ۲۷۱۱ ۸ذودزا (یکاو) ملیف

 » : تفرگ را رق یلاها دیدش لابقتسا دروم

 ميرک دومحم
 3 (دهشم) امهامنیس

 یلا تشهبیدرا ه زا نی وولب شفک ملیف

 , دوئدب نآ

 [(دهشم) نا ربا امنیس
 ات تشهسیدرا یا مرگن وخ پوکس امثیس ملت

 - دو طسوتم نآ و رو و

 امک ثرمویک

 "راک و شیامت ۱۰

 (رهشمرخ) داحتا امنیس
 لو ۳تدم مشخ هرب رج نایناب رق ملیف

 . دو بوخ نآدرک

 (رهشمرخ) كاحتا امنیس
 * هداد شیامت زور ۳ تدم (یرارکت) تشحو هناخ ملی

 دوب طسوتم نآ درک

 (رهشع رخ) نهم امنیس
 رک زاک و دش هداد شنامن زورع تدم ناوراک ملیف

 ي ۰ دوب بوخ

 4 (رهشمرخ) ناربا امنیس

 ک اکو دش هداد شیامن زورو تدم سوپلوب ردام ملیف

 ,دوب طسوتم

 . (تامیلسدجسم) نوتفنامنیس
 تشهپیددا ۱۱ ذورذا هیدمس ملیف

 نت ۳ درک راک دوب
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 اما.دنک رابتخا نصحت هتتاوت و

 مات تسهمهزرگید یکی رب

 اج كي ردوااب و تسا لب ضن رپ

 ورا ی

 دن |هدرمن ژونهاب | یتسار -
 هدننکبم یگدنز كاهنیکودو ص1

 -یمنهک رظن نیاذا تئوب

 یرگبدیاهزیچب مهجرت دهاوخ
 یگلصوحیب اب دوش فوطعم

 : دیوکیم
 ناتساوحتهجیب .منادیمت -

 نکن تریاد
 یماسا تسلب نیورطب

 مان و دزادنایم یرظن شدوخ

 رارکت هبترم ود اد كرزبردام"

 ردام مان ندیتشاب . دنک یم
 هدنشیادص ریبک نی رتاک اب كررب

 دچیبیمجرسرد یرتخد هناگچب
 بک رمیمسا|نییدنخ لاحرد هک

 و ار<ی جس ی ف» فو رجذآ
 تسنیالثم...دروآیم نابذربزب

ِ 

 ظ

  ظفلتدئلپ یادصاب اربان

 و وب و نم او وب وب وب وب و جو وی حد چه
 هاب زات- به رب شب میکآ: ۳ ۱ و 1

 "۴ . دنوشیمرهاظ مربارب دمو ج4 + 4 ۱ 1 / وب ورم روت بو بو
 رو رح دود یماهاپ یادح

 [ما یرب یاب
 هازمزاشا رخ سوت یوب رعو

 الاپ نکلپرزا ین
 موس یالابمه نیت وب + دریم
 کدنکبم دراشا ترم. تس

 یابتناب .موریممهنم.مو رب رت الاب
 , مس ره نآ

 دوشمدر

 ننوبژا رسید

 اتو ثت 2
 رز.متیاسدایژ عاقترا نآ رد

 , دوشمن هدید یرثآ

 و هایس یئایردزج یزیچ میاپ

 .دوربمگ مرس .مسب یمن ناخرچ

 .هوشمنوگنرس الاب نآ او

 و

 رد مقاطا هک یئارسرسرد 1

 و م!هداتسادراد رارق اجنآ

 3 مک یم دابرف

 تو مناوتیمن 13 مت

 ۳۱و .نیا2ا سی ۳ .«مناوت یمن نیازا شم
 متسد تب وپ :دریگیم ارمتسد نیز
 هباوخبتج*تسین یزیچ مچ

 بدب | هدید یا هتفشآ

 از میولک شب هکنلاحرد

 0 ۲ هَ
 ۲۸۰ سچ یم " تفبم هنف روت



 باپسار هدنهاوعم ادرف

 هک ۱
 دست یفرعم ناراد

 -یمت هج و چیههب تسا یگدزب

 : من زیم داب رف هرابود

 مهاوخ كرتار اجنیانم

 ...نم..تفر مهاوخو
 ی نیوب م ار ماهناش

 دی وگ یمودهدیم ناکت ندسو

 باز زنا سپ اژا ًادبا !تسا

 دیورب اروم . دینازن اپفرج

 دیاوخ
 و یئاناوت رگید

 مرادن

 یادص هک تشیا ل

 كشخیردب ,موئشیم اد «یردب

 هن هکیردب یضار دوخزاو

 هن ودن راد تسود اروا شلافم

 دننامه تسرد.ار شنادن ژ رفدا

 یوس.متسه یاد ریثامرف
 وز

 رداماموشیم ناور باوخ قم

 صق رتاعدقم و تف رگیما ر متسد سا و تسخت یاهر

 دادیم مدای

 رستشی ژارون نیاوهدرک ارزبح

 طوطخزا یسک هکتنبا یارب

 دربنم ریمض م یب ماهفات

 هک دسریم شوک شنای

 هد

 ها رک نت دها وخ ولج

 هاوخعاض

1 

 میوستسدناصع نمدرم

 ِ هدن» ِ
 یلو هدشه ربخ متروصب

 9 متسد هن و دنک ی م میطعتهن
 ی ۳

 نا ار 4: و دس م
 نا ۳و وب ی

 دزوتیم مشچ نینوبه

 دام

 دم دم
 حس

 دل یعو



۰ 
 نآ رب یاهقشع

 «دافتسا یسنچ 4 یل یکب> تسف و مع

 یسناوج یاهنشع نینچنیآ ) دن
 ک کلب دن رادن ماوو اهتتهت

 اظتتا یزیکت!نرح

 مود باوج

 دنک

 - رتهكم
 فور و تبوضم ءداتساب هشسب

 یدرم جاودراب نت نبرریاس دیلقتب

 تیصخش و ماقمقید] ادا هک دهدیم

 ۳ ظاحل جیهزا ینعب , تسی وا
 دن رادن یرکف و یقالخا قفاوت

 هراس «ف رک ااتتآ» جاودزا

 «لیتسا ی وتتآ» ابید؛وس یابژ

 / یسیلکنا ةفاق ییو نشخ ةشی رته
 جیجیجع جم حرم موجعجمجمم جاددزآ نیم دداب . تسا هب ومث نپ رتچ
 ینج هبّواج کلم «ورت وم نیل رمو
 لاب سیب یلم نام رهق اب دوویلاه

 ماودرثشی لاسکب هک « ویجامبدوج»
 تلع هک دباهدز سدح ًامطق . تفایت

 تساهدوبهداس یلیخ جاودزا نیا

 شرهوشترهشدا یدنچ 4و رت وم۶
 تی ویعسمزا یستدم «ویجامیدو و
 روت دآ و ؛دناهدرک هدافتسا شرسه

 نونکا هک قورعم هدنسیون < رلیم
 نیاالعنتسم و رن وم» رهوش نیموس
 شوغآ ددا دینتشاد تسدد یود ابیذ
 یسماهب انک یا رب شت رهشزا و دداد

 ؛درربیم یدام هدافتسا دسبوئپم هک

 اوج ناگشیپ رنه دزومتیادو
 ترک و( رتنی وان اد» لث«ییویحمو
 تنگ واوو مررتیرتچ . یرتوات
 و«كاتسا تراد» «تارگ كام

 و «ماکاتیرو ۰ مدابیرمژود»
 - رتهزادیلقتب 4تكرب زیت یگ ساعوت»
 دیدجت یدوویااه هتسچ رب ناکشیپ
 ..دن اهد رک شارف

 ناوج یاهقشع دیه| وغیم یمضو نینچأب
 حاودزا ؟دنشاب هتشاد یدایز ماود

 «یدساک كجواب< رنوج یلرش >
 را هک تخاسملسم اد هتکن نیا

 : جاددذا زا سپ یناوج ةراتس -
 ربمقت دوبن شرهوث لم قفاوم -
 : هزاتم نیا هن تسا درم چون
 دمخ دم رفتی هک دولت 8

 لاک . دشاب هتشاد اد یثیش دیر
 قفاوم هک دنکیم ار هجوت و تقد

 یتسیاب زین بیت رت نایهب
 یرتشیب تقد با رمب شرسمهدرو+
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 هتفه بصخا#

 شب اش نا رهت رو 4 نزرهسب یاهمان
 و رسنودب لوعم نیا-طمو دهآ

 امیس یمفا ونآ دادنسود طقف درک

 یاپبل دنصژا ردعدنچ شدنچ نآ دد
 ین ادرک راک .دن دوم لانشا | رانتیس

 زا ناوتیم اد «نژهس یاهمان

 تسنا وامتیستا راختفا

 رسکیدرئادنچ نیارب ءوالع

 شياخ ناریاددزیپ «جيوينام»
 ملیت هد نابمنآ زا هک |هدش هداد
 اد مرا رفوو «ناگتاکی هناغو

 دومن رک ذ ناوتیم

 یقب رظ حور ةطساوب نانز . تسا
 نادرمزا رتدوژ یلبخ ۰ دن راد هک

 دننکیمناب رعا رشب وخ راکف | وقیاقح
 هژاتناک رانسه « نانز تسا حضاو

 ود حاودژا زرط ؛ دوویلاه لاس

 یئوشان زلنم.امنیسناوج هشیپ رثه
 یتامهیم كب رد ... تسین یلومعم
 تماقدنلب یلاوج اببشکب ۰ كدزن
 ناوج ؛دوشیمانغآ تدوص شوخ د

 یف رعم مهم تیصخشاهلب ار شدوخ
 .. دنعت رم مه اب.یتدم و دنکی»

 یو یارب یلک هتسد اقآ دس زور
 تساهتشون نآ یود دتس رفبم هبده

 ناوچدعب. ۱ رتهب یئاسانشیا ربد

 همه . دنکیم نفلث تعاسب تعاس

 ربداتدنب وکیمشن اتسود و نابنا رظا
 لوبت...و ؛نک جاودذا وا اپ هدشت
 جاودزآ مه اب دمب هتفه ود هدنکیم
 زا یکیب لسع هام یارب و دننکبم

 ترفاس اوه و بآ شوخ طاق
 درذگیم هک یهام دنچ . ۱ دنیامذیم

 و دوشیم درس ناشا هقالع و قشع
 دنسیولیم یدلوتزانا راگن همان زور
 لاوتبینناوج یاهدرم اب . هلب هک
 ! درک یکدنژ

 هدوسآ وهفرم یناگدنز كي
 ددادما ودیماگته ناوجقشع كب و

 ناناقوذاب و رییدت اب یرسه هک
 ,دشاب هتشادتسودهقالع یاهتنس ار
 دمهفب و دنک رکفبوخ : دژدوب ره
 بلاط ار یزیچ هچ شرهرش هک
 نیم امین زنینچ باتنا اما ؛ تسا
 یناسآ راک امدیسلاس هذات ناک دانم
 .تفگ هک روطن امه هکنالچ ... تست
 تسنآآ ناهچ رداهشدودنی رثگ دزپ دن

 میسصزادی وکب

 ملیفرد < یشت ددا ب» هنحص

 رسا هطقن زا /ناگناکی هناخو

 سل اد رسک راک و ناگشی رنه یژاب

 لب اف ریغ نآ شزراو هفباسپ ًاعقاو

 ور سو
 یبااج رسا زب 4دا رفا» ملیف

 هب یبیچع تهابش نآ نومضم هک دون

 ین دشت شوما رف رثا «تلادع هجنیز

 » تشاد 4دب دلو راک »

 «نوسب ره سک دو مایف نیادد
 ین ابساپ فدا مت بسخ زب و هدا زايب

 هاگ داد هعیث ردو دناس ریم لتقار

 .دنابن یم موکحم دیاسیحب ارر)
 ماگ اددوخ الماک هکیدرم یا رب
 ریفدبا سبحموئآ و سبح دن ادیم

 ودنک یم را رفوا تسالمحت لپاق

 دا و ربیم وجتسجب وا یپ دد مه سیلپ

 و فلتخم مدرس ابرارف نیحرد

 وا یضع, .دوشیم هجاوم یسانشان
 ادوا یخرس و دننکیم یهاریهار

 دامتعا وان یاهدع * دنهدیم بی رف

 -تبانجاروا رگید یاهدع ؛ دننکیم
 .دن رادنبیم كان رطخ یراک

 كي ملیفنیادد «چی ویکتام»
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 تصرف هتفه نیارد .دوب هدادزا رف

 یا رب «جی ویکت ام» رثا نی رخآ ندید
 هک تسین یکشو تسا هدمآ شییاع

 جی ویگن ام,لفزوج» مهملیف نيا,د
 ناش اددوخ دادمعتساورنه , غوبن
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 لوردن) كار
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 جت وزرا جت
 مرگ رسو نی ریش رایسب تاتساط كلي هک تسا, متيمها اب ملیف
 لشابیما راداریدنم زا و آ وامصقر نی رتح رثمو دراد>هدننک

 |« نا روتامنیس سگ رن وزرا
 و رز و هو رخ - ۳۳ ۱5۳ ۳ ۰۹ و



 شیامن
 ثاربا منی

 (ناکسورعو نارز

 ۹ ودلگ و رتمین پیک,
 - قدنایب نول دام ؛ یر گد

 س ارتاتپم دار
 لوصاس هدننک هی را یمیس نی

 لفوج : ناهار
 ۶ نب وا

 دربلا امن
 مادد (ددارب نوخ) 3

 ناتسودنه لوس. تسک نش انب
 یعنحاموک روشی راد هو

 تی مدد ( ذودناوم) مجید رپ امنیس
 ستسیت دآ تی اد وب یگن ر ۰

 زیعتم ناج نادرگ راک-ررف هژوخ

 (کدا رکت)
 ایند امنیس "

 لومحم یتسک (زور درم)
 نمدون كا رتشاب كن ادوتدآ ینایک

 یلادئپلب سس مادزب

 سک ر ابن
 یعامتجا مارد (دادربهالک) 1
 ثوئین ؛ كا رتشاب كيزکم لوصعم
 توک و ست ربلآ , نادرک راک الیرس
 وب دوتسا طسوت یسرافب ءدش هلب ود)

 لا شناس

 اژالپ امن
 (دادرهالک)

 لایور امنیس
 و ینامریث (نینهآ باق)

 ایاتبا یکیر لوصحم ید
 اب دامان - اوسرک رپ + لا رتشاپ
 طسوت یسداشب هلپ وو) ددورخ ۳
 (فدص یویدوت

 انیسنبا امنیس
 (نینهآ بال ۲

 موبر رب دی دا تر ی بیپ ۷
 29 رو

 و ات 9 / هاب

 ۳ هده)ود

 یدعس امنیس

 قدگ ( رگهوشناب ابآ )

 و پوکس ابنیس لوصس یدافتتا
 یگند مابت

  اکیسوووی ووتیو - ندولایقوس
 نوپا یناپورتسام ولچ دام

 ین رسا وی دام:نادرگ زا نوسناس

 (فدصهسومطسوت یسدافپ هلب ود)

 لاتسی رک امنیس
 و یدک ( وا ءاوغلد نژ)

 یناپک ۱۹۵۱ لوصحم یلانچ

 نیچ + تكارتشاب ویداد وا .كدآ
 تنسشپو - مسچیع تربار - لسار
 وراف ناج :نادرک زا - سیارپ

 ژ و رنل وم امنیس
 (تکع-ورعو ناناوج)

 لپورتم امنیس
 یکداوناخ مارد (ان روت)

 نوبا . كازتشاب ایلاتیا لوصحم
 نادزک رک ی داستان وکهدمآ نوساس
 (یسداغ هلب ود) ومتاداتامولن افار

 اناید امنیس

 یداقتت اویدیک (هعرزم لبلب )
 اناید یوپدوتسا ۱۹۵۷ لوصحم
 اتیم-ینحم دیجم » كا رتشاب ملیف
 دیجم . ناورک راک سو ریس - نیوش
 ینعم

 نا رهت ًامنس

 یک ریس مادو (ژابدنپ رتخد)
 الاتبا لوصحم

 یامه امئنیس

 لوصحمین امربقمادد(لایوج)
 ۱۹۵۹ یگتد و پوتکس امن
 بودوف نلک .ثا رتشاب ایم ین اپیک
 رکیاتسا دود - نیانک وب تبث را
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 سون و امنیس
 سو

 ها رتشاب اسلاتبا
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 سس نسخ , ٩ هزاشدد
 مروچیسو و سوورفو باتک اهب انک
 ی شرصاس خروم ومهتسپ ون را

 میدرک یف رحم لاجاب زی اد یدذآ
 یشان داصتخا نیاو

 هلوصم امنرم هداتس هکاریز « دوب
 واذام نآ ملیف هن ییاپباک :راب رد
 ی یلیصفت حب هب دوشیم هضرع
 دژادرب

 هک یقیقحت بانک نيا ٌةملاطم

 هد رگ جن در لصت ابلاس نآهدتسپوت

 ًاقسعار یرایب خام و میانمو
 شزراب ارام, تساهدبن ! دقک یظن زا

 وپدانس نیایرثهد ییداو یهیرات
 میدش نآر بو تخاح تّاو رتشپ

 وب دانس نیا یوتحمژا یرصتخمهک
 هوانس ناکدشاوخ رابتخاردزین اد
 میداذگب انس

 تهج نآاا رتشب باتکن يا
 ونیفع قبرط رد هک ت سا هدن ژرا
 یا هدس لاوحا و عاضوا میتت
 یصاخ ءویشو بلاجزرطب « شیب
 اب و « .تسا هدوشکی اهزاث صالک
 عیرات «ناخرومژا یضب هکبدوج و
 و ضوبق زا هدنک آ ارام یناتساب
 ةدنسپ ون دن !هتخاس ماهباو یکی دات
 یرتاو و خساد نامیااب بانک ن يا

 یسودرف  یتیلان ویصان ,حورب هک
 نکس دحان درادو هتشاد کرزب
 و هداد زین تسددانزا ادتسرد
 اد نا ربا نرش مداهچ ةدس قیاقح
 ناشخرد یسبس و هتخاس نشور
 تلس هدوب هک نانچنآ۱» یسودرف
 تایدا وغیرات نادادنسودو نا ربا
 , تساهداد ناشن ناربا

 یناشفناجوتاژ اب هدسپ ون
 دوتا ربا ءداذآ وریلد تادرم یاه
 ءواعاو لماک لالقتسا لیصحت ءاد
 نا رسا دادنتا و تک رعد تمظع

 باتک متن اوخ و دراذگیم داپسب حرا
 واداونان ۲ نیتصتهب لومامتژا ار

 . دژاسیم
 ناماد اهتتهت ویراس نیادد

 یتسرب لوب و یش و ر» رتهزا یسودررف

 ک
 رطاخ یس ودرع

 وااب و هدو رس رمش مون ناطنس
 .ینوض » هتهاع یلخ هادمودا رق
 ,یودرب بیل رتسیدب و «تسا هتف رن مه

 زب هسک یناتساپ خیرات یاههاقا
 هورگ هنخالام خپ وات هد نی رپ دداصعا
 رد تسقاو تروص هتفر هتعرو

 . .هيشک نالح طخ
 . شا هووک نبات 1 وعود باساب
 ,شیپ لاس هدو تسی یسود رف كف
 روظب و هوم ناطلس سولحزا
 راک تسد نا ربا یلم نا ءابحا
 دخهمانهاشیاهباک نیودن و میظن

 دو

 دتجوپ دعنآ

 ۱ رضخقم نیییب تاب رد
 ووخ :راب رد یلو . دوشیم

 عماد نکات هک میيوکی یتساب
 و رخ اکو خب ات زا ما هش وکب
 هسبو وپواتس لکش یباتک
 .جراگت عرب ها رهام
 هیتاسازا یکی لرقب و هوب
 نیادو هدسبون هک ی فک
 باد ژرا یرتهوف .تسا هدرک
 قرزب درم نیآ فرحم نی رتپب و
 ۷ ۳۳ با بس
 یون

 او تیمش درد دا
 هومدش میظن هحصه و تسش
 ا هدنکآ و جپهم نآ یاه
 ۱ هدتاوخ ه تسا

 دهدرع

 « اب هک یاهیحاص رد
 لس ميدووآ لب ویزاتس
 اوزم یاهبناپمک زا یکی
 .نتشادرپ ددص دود وشک
 ا ربااب ۰ دشابیم وب دانس

 . لایکاب زین ام ربخ نیا
 هیت رثدوژ هچ ره مد رظتنم

 دو (د ءدنسب و ششوک
 منع



 یکم میدش
 رواچد تر نامپم همهنآ

 *بیلجم توزپ قاطا دداو لشادونم ید
 ندبدزآ رم دنتساخ رم یاجا زا

 تو هک دالیم دیعسع كررب

 4 یرطب و هیذغا فورظ یوس یتالمح فرطهمهزاو متشن ماش

 وای . دیدرکعورش هیاخوت ماشزیم یلاس چیه متون ات هک متش
 یلاعنانجت ۲ دیش

 هتشن نم تساوتسدهک ناناسپءزا یکی یاهقیقدنتچ زا یسب

 هدادزآ رق یی اتشب ره زانک هک تیچ اههتسجا دیس یتساد و تقک دوم

 دواددا رق میاقتب دانک زن یکچوک هتب مدش هچوت» ءاگن آ «تسامدش

 زابیادص لغا» قاطارا اجرم هتشنک زور دنچردهک دم دایی ناهگ ات
 هتسا وخیمیوموطمدارقزا تساهدبس رم مشوگب فاقل فک نتب و ندرک
 هداددوخ سخش فرط زا یکچوک هیده نانابمزا تیره یارب تسا
 كيره و دنتش اد ندروخ زا تسد هظحلدنچیا رب نانامپم , دشاب

 دوبن یتسیق نارک زیج ایاده . دتدش لرقشم دوخ بده هتسٍ: ندرک اب
 مهنع . دیسرریم رظنب یضاد و داش داپب اهتآ نتشادزا سک ره ی

 یتالط ریجتز كي مدرک زاب زبم ریذ و متشاذگ میاب یود !دمدوخ هتسپ ۰
 نآ یورهک دوبیاهکس لکشب ریجنزرسکب . دوب مياهديلک هتسد یفرپ
 مشچ و مدرگ دتلب ارمرس . دوبهدش كح لشآ دو نم مسا لوا فرح

 رکشت ناوتس و مدرک یمسیت . دوبنم هجوتموا - متخود لشاد متچم
 نتشادزاهظحل نآ رد .مدیشون یو یتمالسو مدرک دنلب !ددوخ یسالیک

 نم هب او اند ادخ یتفک هک مدوب .دش لاحشوخ یددق جم
 » دوب هداد

 یتب .لاسهبه لوسم مسرب دیسد نایاب ماشفرص یتقو . .
 ی یتقوو مدززیم یور یتبرض دنچد رک راتف رزو ربمآ هک دوطنابه

 هک یتاطاب نولکا ۰ نایاقآ و اهناخو مگ دندش تکاس نان
 یلشا رس رگید هقیقد دنچأت دیربب فی رشت تست ] دو دیع حک تخدد

 عصر ًامش نم جاک تخرد یود زا !داش یایاده 9

 ۳ یو نم او موقت هر

 هشذگنآذا

 تسا هتخود مشچ لشار دیرآورم
 روح هلصافالع یلو تساهدر رضنع ٍِ هد رک غ یو ارم رییوو متسه ناتسربد درک اش رکید زاب 2

 هاس ۳ و موون یلشا بشف نی ۳
 ِ مهدب یفیع دیابت زر مهد یدیحتیا ونک ۶ اس ده وکم تست میدسعت

 :ج رهع : ام دححاک تخرد دانک دد
 "۲۲ و مورکیع مالعا مدت یادصح

 انا نم د

 صیمت ودپ قاقتاب لخارو نم دعب یتعاس
 مقک زی لرت« فرطب وکساپ م,داوتاخ

 ۳ مرمر هن رک یاهنام و ثحخ یهاکتاب ناتیسه میدیمت مدح هجوت
 ۱ و کیا یار ورگلیم .دوب نازیوآ یو ندرکب هک یدب داورم
 ۳ رفلروابیزدایسب اش تعما ..تنگاس) دن نور هچ اعقاو» متک و رورکل شام ۳ نا زا شدوصقم متیب و مرواب فرح

۱ 

 ۳ تتکناوجووزین .لشاو  .دیامنش
 متسنع راشنهاج وم یرهاوج

 یشذدا ما مک داوج دشاب هچره .دشاب راحعتفا و کین ولپپ دخل اب میدم رج متوشا رد
 . یاب نم.ميدخميدیيمن_ددب صاخ نحل هجوتم لشادو نم طاق متک یه
 نم منکیم نامکر متفک مشاب جنت لخاداب رتووز هچره هکنيا
 او وکساب هداوناخ ووب هدیسر ء!دزا مقوم ناه وکساپ هداون لاک اناقا و متفد یدوروود فرطب نآ زاسپ و دنشاب هدمآ
 ان ميديصتردب مدید تشک رب لخادب یتقوو مدرک میاشم رد مدات
 . دتنرابک زی ول ویلشا مناخ » مدس رب وازا . تسا هداتسیا قاطادد
 ۱۳ کتیا و دنتفر هلاب هتباعب اهن "۲ تفک باوج رد
 ۳ هلکدنچاتدمآ شی یتصرف و ميدنام اهنت هک ملاحشوخ یلیخ
 «.منک تحح

 + دییوکب دیتسا وتیمهچ متیب دیامرغب>
 ۳ تلطمنیا هدابدد اشاب نیازآ رتدوذ دوبمذال >

 هجوم هک ه دسر نمیارب كناب زا یاهنش . دمانتشی یتحرف یلد
 نیا تسادی راورم دن ند رک هداب ودامتحمتفک مد وخاب + تساهدش مارکت
 .ورادطان را مووخب طقف هک عوضوم

  «تسا هدیسو كن اب سییر جوک یاق] امان امتح»
 باجسیا شاهفبظو هکر وطتامه كتاب سید « یلب»

 .دص ای دودح رد نونک ان یلغا متاخ هک ساهتشون نم یارب
 یگدنز اجنیارد امکنابهم ناونبب نونک) هک وا .دهاوخیم ادلوپ همهشيا وا منادین نم.تسا هدرک فیلکتبسک اومنیادد د تسا هدیشآ كچ رتشب دوخ یدوجومو دابتعا
 3 هک ت سا هدیسد روطنیا مرظنب . هدادن یدایژ
 تسده دن واتس ینزوا کد ینادیم شد 3 عدتسرفیم ناتلگنا
 زا كي ره یارب یو هک دیدشهجوتم بش#ا نیمه

 بچوخ
 4 تسن



 یلخامتاح نویی یو "یارب هک ی لب ربارب ها وو و
 .دینک هفاضاربارب هس ات جاری یورفت یغ هلو

 ءدوبن یقاک یوجراعم یارب میا هتفرگ رظی ت خ یلیخو

 دف
 نب ی دن تسی یحیبح را نلصا ءدوارعاخ زا ییز ۹

 و ۳۳ <. هتک رخهزاب
 تش نوس دراو قورت ۳ تب

 دکیمراکج وا تست طوب رم اس دنا!هتعاذ

 ارگ
 دد شو
 راکف ددارد وا نپ

 بن خلیم
 یاظحل .دنچ هدرشفمهب نابلد هفرک ی اهنیقپ میدم ادب < دی داذگر فی

 قعاش . ميوکب امشب دیاب ادرکید بال قد ردپ

 نآ کلام ان وناق زونه اش هکت سیلاوما زا یتع می. دیدم تب کی هلازا نم علت نوش اردب دا ورم ۱
 "هد ول نی

 ینوناق صاص و كلام ات دینک ربع دیاب ۳ ۳۹ ۳

 دزادریپ دیاع هک

 مناخ باسحب اه هلاوح تفایرو یا

 <. دیوش تارعا
 .دتنهاوخ یریسیدوزب مه رگید هامهس . دراد ین

 « .دنکیت یسع لشاد درن هک هت تدرک هتک
 < دبشاب نتمطم تابنیاژا مهدابژو
 نیک تدشب ارم هفمجنیا یادا ماکنهب یو ,یولپب ود نسل

 دیک رکف * تسچ اهفرح نياذا ناتدوصقمو درب ردن اجزا و تخ
 < ۲ دشورقب و دادم ارد ند رگ و

 یاب شیاهلیساب یکدنآ .دادن ییاوج هلصافالب میدیعت رتپ

 «واب رد یاهژات یاهزیچ شی یدنچ زا « پیلبق ه؟تفک سیر
 ناتسورزا هنچینناب راب ود یکی ماهدینش لشار اش یومعرتخد شن
 یلشا متاعب مجاد دنته تشک و ریسو ترفآسلها هک دوخا یب

 یتلاکناس تک شلوا رهوش و یو هتشاگب مجاد اهن آ و دشتس

 نب ناتسوونیه . دوبت دنیاعوخو عوبطم دایز هک ندرکی اهن

 تسا هدرگ حاودزا لشاد اپ زورمآ یاقآ دندبتش یتفو

 !رهاظیلو دن هشنا رگن شکالماو لاوماو ژوربمآ یافآ هی ۳
 فوریمآ دن هایت !دژوربم۲ لا وما وتالماماسعاوتب لشار کتان
 « . .تقواب دنا

 دیاب ارچ هک مورک شا رتعا وای میديصت
 هچن ۲ .مرادن اههتشذگب یراک نملاح رهدد اب .ت

 یتدو هچره دیابدیراورم دنب نورگنآ هکشنیا دداد
 «.دوشد رسم

 هک او یرهاوج مرادنارنآ یور هاگچیه مت
 یون وخاپ میدیستردپ .. مریکب سپ واذا ماهداد لشام
 تحارات زایب یو ناتعسزا . درکدهاوخاز ران ۰

 زا او یشرظو ربم یتدوژهچره شک درک 97
 هیون یوب رام و تعب مرکر م نانچ تا

 شناچ رتس رس مت منع اواح زادنس بشما اون آ کم رکتم
 مدیتکت یتح هوا نی اد مهرگروو هبن ادرگر ع

 لاک هد دننندرگ و ددوآ و بیحاا یلابتسد میدیصت راد
 تس) قو رگید دیا الا ۱ بوخو تفکه اگنآ و دینآ رد ثقد
 مرگشنع واسب امتبشمآ یماریقیز میتک
 مرتکب شوخ دابس

 هک لاک کیورب ات + زیول طنعو مواعمن یوم یياوجچيه نم
 راثک هک مدید اد لضاد متشکذ + یعاریذی قاطا یتفو مدرک هقدع
 زایسن] یو رب هنینورگ اچ ودوب تاب ره شتدرک .تسا هداتسبا یداخح
 و .فطل لاک اب.دیدارم هتترک . و مزد تلاح یهو ووسص یلاخ
 ردشچ متفک را یتخو .درک شااون !رمتدوصو دم میوس یتاترهع
 رکب هتبصه یا رب !ردنندرگن آ وا تساوخیم ملد
 رهعو فطا

 اصحسا

 اب هبع مابا هراودم

 ۰ زا ۰ تسب یع شتد
 1 7 لا مضرف هک هتنآ هجونم هنلا یلو درک رکشت میتاب

 ۳ رود تسنادیس و دوپ هدرسیم رک نآ ینب زونعوا .دوب هچ نا
 / هم ندرک دندنمسورع یتقونات ز هک رو یرابنآ رب مسو اسمدا وتاخ

 دتس یمند رک

 چ ریختن ووخ بسیج مد .منفگنیزیچ رگید بشن ۲ دو لاح ره
 قلم رحن زینآ هک مووب لاحت و و مورکبم سا رلشاد یتاضعا یتالط
 دریک یمزاارنآ تسناوتین سکمچیهو دوی نسب

 قشارونم . دترارگر ب یشوخو یبوخ حتیسح دالیم .دیع مایا
 3 رک د,دفاب ی رجاتسو .نناگباسعو ناتسود مات زا رگیدکب نااقتاپ
 ۳ بمب عمه ءرطاضنات .دنک ی راک دیشوکبم هتسویپ سبنآ وا لشاد
 ۰  وزومنیپ هاوخات ةاوع و دویت رسیم رک نیا یلو مک شومارق اد
 . .  .عوضوماخ ات« . دوبسع واجب يتروتک و یدرس ميديصج دمی
 ۱ قوبصیتژیعا» دوب دقتم میدبصت ودپ هکسا رطاخ هکلپ دتتهرگ
 .  یتواتضنیتیپدامین قحوا ارد مورکیس شتر س ۲و وا تسییرخا دو
 باقی رتن ولت طاسا زا و نشاح یداب3ج رخ ات یم مقوا /گ

  ووت هوتب متنزک مین سب نآ)ایلو موم .هنبیاپ دایز یکدتف
 :نیزکض وستراص ,یفکت ا رب هاررّوا دمعق نیلوا .دوب همت ریصت ..» نوباهتدملوکسس تراع . مش رهن مهینواضن توکجهژاو مکح رخ
 ۰ متشاوربهبدج هاناوم یزادبرخو اهقاطا یزیمآ یر + اهفقس
 تروص تخادرب متوم میدیبمت ردپ هم یروایع دا یتقو
 رخ و مرکب قو یلیخ دوشیس هتفشآ رب و رطاخ ناتیری
 ماتم

 او ترفس هبنشکی یاهزور یکتفح یعاریذپزا تسا ریصت تو ِ و تسلوقتع یئات مرسهکتبا هناپب سبنآ زا
 هک مدرک _یهاوحرذع نایاتشآ و ناسومزا مهلشار فرطا
 نم طباود .میتفربقب یم ادیسک و مید رکیم ندید یسک زا ) یو زد یتدمأت لشارویم بی رت ییدبو دورخ ناشوادیدب
 ۲ یدوط ارس, وا . هشیم رتییصو رتسرگژ ور یژود
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 1 یئاط مناح ۱

 درامنمدوشبوذجمارادش و"

 نیا ]ی عمجتسد یامصزر یاههنعیص

 یرگید هباشم شا چیه ددنوذک ات ملیف

 ریظنیبد یلاع یاهزاو آ و هدشن هدرد

 هبیصاخ هرکشو تأمل ملیف

 (( یئاطمئاح»)
 تسا هدیشینبب دا 5 ۱

 ازیدیدج لصف دوب هدومن مالعاالف هکبروطنامه ملیف نیا شیامن اپ یامهامنیس

 دیامنیم زاغآ رنهملاع رد
 ۳تا را
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 ؟ نآ ربا ی اهرم خبر رد یرگبد ۵ ۱

 ۶۱ ۰ ررت .مظز

 ۴۶۱۸۸6 ۱۸۳۶۵۹۱۲6۵ هراک ۵

 رد رسا مس یو ۱ و هم هراس راکهاشی وهدم
 2م 7م

 ۳۳ ملا مشاب

 ۱ ر-نآ سو« را ده دا ۳
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 »هح و ریس هم
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 الاب وس .ت روم یاهلیف راس زا رت یو بلا رها یهلیف

 ۱ ا
 تل هد ءداد شنام نا رهت رد نونکات هک

 ا

 ی یسیلبی کاهلیف دب دج كرد زا رگید ر راکهاش كي مهزاب ُأ
 یراگا ز رتخد رندر یک دا ۱

 ز رک ) ۱

 بوبحمهثیپ نه نیش اتسسمب رم ۱ هی رفه ک ثلا رتشاب ٍ
۱ 

۰ 7 

 ۳ توت :
۱ 

) ۸ ۷ ۸ 

 ایورا یامنیس ناگ راتع ییرتابذتکر ش ابو |
 و ۱ ئ ْأ
 تل ئ تربا یک الیل ؛ تم رک ۰

 نرو نا و کین وم ۱
۱ 

۱ 
 ملا نا دواج رتا هرخالاب و

 ۱090 560۳ [عبوکسدیال
 رز لس دو س دل رزب هفبات رثا یگند مامت و

 ءهزفو ناب رب» ر وهشع میلیف هدننک بهت
 توس نچ 941 رو رب یینچنه و نب رت ح رخ رب نا وب هک یرادهاخ

 تساءههس هتخانس ابر خب زا

 راتس ریرتدنم رته و نیرت روهشم لا رتشاب
 وب .وزوج رفنج ۵, یروگبرک
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 ی تم تن نب ون لصفیلر 4 اید
 نا ربا
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 را زیگذا ناحیه ما ردثب

  سوه و قشعیاهیئاوسد
  راثآ نی رتیلاع هلمح زا هک

 ) ددرگیمبوسحم كایسالاک

 ۲ ی یادت
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ٍِ 
 ۷۶۷۲ ی
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 نیو دنا یو تور ین ی 7۳ ویو برج رج پسر و
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 پ ٍوگسآمتس
 « دا
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 ۶ اتم از اب راب - نو وف
 3 و تایرب. رتسافانیاد - نوسنیبار یجحراودا - كيو تن

3 


